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ড অস্ত গ্রন্থ--মার্কগেয় ঠানুরের এই চণ্রী খানি। 
শৃকরতোজীদের হাতে সমস্ত শ্িতিম'গলের রাজা সুরথ 

অর্ধচন্্র লাভ করিয়া বনে যাইতেকিলেন-_পথে সমাধি 

নামক বৈশ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতা। তিনিগ তাহার 

্ত্রীপুত্রের কাছে অর্থচন্ত্র খাহ্রা একই প অন্থরণ 

করিতেছেন। ছুজনেই মেধ এধির এপ্রমে গিয়া 

দিদ্রাসা করিলেন ঠাকুর! « :খ অণ্চন্্র খাইযা 

ওামার রাজ্যের প্রতি এনদ পৈণ্যুহর এমন আদ 

্ঈীপুত্রের প্রতি মমতা হইতেছে ০ ৮ টি কী 
৮০ 

তখন খধি ঠাকুর, একটা দ্িগ্গজ দ:শনিক, উত্তর বিশ্সেন ্ ি টা 
চি রা পন বরের 

“ পতিত মমতাবর্তে, মোহ-গ,$ জীব যত 

হার স্বিতিকারীর মহামীয়] 2ভাবত%৮১মান্০ 



০০ মার্মগ্ডের 

ছরথ দিজ্ঞাস1] করিলেন মহামায়া! কে? 

উত্তর-_ 

নিত্য সে জগত সৃত্তি ব্যাপ্ত আছে চরাচর |” ১মা. ৪৭ 
তা1বার-_. 

“সেই নিন্যা অভিহিত, হন আবিভূতা যবে 
দ্বেবকার্্য সিদ্ধি তরে, উৎপন্ন কহে তবে ।” ১মা, ৪৮ 

তখন এই কথ ঝুর্বাইতে মেধস ঠাকুর কতকগুনি 
আবাটে গল্প ছাদিলেন। 

সমস্ত বিশ্ব একার্ণবে পরিণত । ভগবান নিদ্রার শেক 

শষ্যায় শত্িত। টাহার কাণ্র ময়ল। হইতে মধু আর 
'কৈটভ দ!খক চুই অস্থর জান্ক! তাহার নাভিপন্থন্থিত 

ব্রহ্ষপ্রজাপতিকে বধ ক্বতে উদ্যত হইল । তখন 

প্রাণের দায়ে ব্রল্গা লিক্রাদেবার কাছে মহা! কান্না আরম্ত 

করিলেন। ধোসাশুদ্িটি কেবল হালে প্রচলিন্ত হয় নাই । 

তিনি নিদ্রাদেবধকে জগতৎসহৎসারের সব্বেসব্বা বলিয়া 

স্ব করিলেন, নিড্রাপ্রিয় বাঙ্গালীর পক্ষে এতদপেক্ষা 
লুশকর আর কি হইতে পারে গ--দেবী নারায়ণের সর্বব- 
শরটর হইতে নির্থতা হইলেন। “ নিড্রামুক্ত অগনাথ ” 



চওই । ৩৬ 

ছুরস্বা মধু-কৈটভের সঙ্গে পঞ্চসহত্র বতদর বাহহুদ্ধ' 
করিলেন। অনুর ছুটা বড় 2০৮] 2£5119ল8 ছিল । 

ব্ধন দেবিল ষে নারায়ণ কিছুতেই কাণ্টার কিনারা 
করিতে পারিতেছেন ন1, তখন তাহাদের মনে লোকটার 

প্রতি দয়। হইল । তাহার বলিল-_-« আঙ্ছা! বর লও।” 

নারায়ণ বলিলেন--" আর কিছাই বর লইব। আমার 

বধ্য হও।» একেবারে প্রাণ ধরিয়! টান--তখন অনুর 

ছটা! কিঞিঃৎ, [01119700805 € কূটনীতি ) খাটাইয়া বলিল-_ 

“জল নাই এমন স্থানে আমাদিগকে বধ কর।” বত 
জল, অতএব হরি নিজ উরুর উপর রাখিম্রা তাহাদের 

মাথা চক্রে কাটিয়া ফেলিলেন। চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্য 
শেষ হইল। 

[ দ্বিতীয় মাহাত্্য ] 

ছত্ররাজ মহিষে এবং দেবরাজ পুরন্থরে শতাব ব্যাপি! 

যুদ্ধ। বল! বাহুল্য, দেররাজ পরাজিত হইলেন। এরূপ 

অবস্থায় তাহাদের উপাসকেরা যেরূপ 70111081 291- 
৮৪8০০, বা রাজনৈতিক আন্দোলন অবলম্বন কন্ধরুন, 

দেবতারা তাহাই করিলেন।* তাহারা এক 10920868100 



31৬ মার্কগেয় 

€ঘল) বাধিয়া ঈশান এবং বিষু্ব কাছে গিয়া এক, 
88050739) বা দরখাস্ত করিগ্গেন। গৃহের চতুঃসীখার 

মধ্যে, গৃহিপীর সান্নিধ্যে, কেবল আমরা, বাঙ্গালীরা থে 
মহাতেজন্বী, তাহা নহে- আমাদের দেবতাদেরও তখন 

তেজ উথলিয়া” পড়ে । সকল দেবতাদের অন্ক হইতে 
এক একটি তেজ বিনিঃস্কত ছুইয়। একটি অতি জাকাল 
তেজের তিলোত্তমা হাট হইল । দেবতারা সকলে 

তাহাকে দ্ব স্ব অস্ত্র অর্পণ করিলে, তিনি দিংহে চড়িয়া 
: প্রথনে চিক্ষুরাখ্য বিড়ালাখ্য মহাহঙ্ প্রভৃতি মহিষানুরের 

2819089 সেনাপতিগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 

[ তৃতীয় মাহাত্ম্য) 
তাহাদিগকে বধ করিলে খোদ মহিষানুর যুদদ্ধ উপ- 

স্থিত হইলেন, সে সত্য সত্যই একটা প্রকাণ্ড মহিষ-- 
তুণ্ডে, খুরে, লেজে তোলপাড় করিয়া ফেলিল। মহীতল 

রক্ষণ করিল, শৃঙ্গেতে উচ্চ অচল ছুড়িয়া মারিল, 
লেজের বাড়িতে সনুক্তরের সমাক্ জল ডাঙায় ফেলিয়া 
দিল, শৃঙ্গে মেখলকল খণ্ড খও করিক়ী ফেলিল। মহিষট। 
জাবূর বহরুপও জাজিল।। মাথ। কাটিলে খঙ্জাপাণি 



চণ্ডী । // 

'মহাবী'র হইয়া দেখা! দিল। তার পর মহাগজমৃত্তি খারপ 
করিল। তার পর নিজ মহিষধূর্ভিতে যুদ্ধ করিতে লাননির্ঠী। 

“দেবী একেবারে 9311908190 ব1 আঅবস্া হইয়। পড়িলেন। 
হাজার হউক মেয়ে মানুম। তখন কিঞধি$ 3010০01506 

বা সুরাসেবা করিতে করিতে বলিলেন-_ 

* গর্জ গঞ্জ মু! মধু পান করি যতক্ষণ | 

তোমাকে বধিলে শীত গর্ভিকেন দেবগণ।7 মা, ৬ 

'তার পর একেবারে হর্গো২সব-- 

ইহ1 কহি এক লক্ষে আরোহিয়া ক্রোধাকৃল 
অন্ুরে আক্রমি, পদ্ষে কঠে হানিলেন শূল। ৩৭ 
তখন সে পদ্দাক্রাস্ত হ'লে অর্ধ বিনিষ্কৃত 

'নিজ মুখ হ'তে হলো, দেবীর বীর্যে সংবৃত । ৩৮ 

যুঝিলেক মহান্দুর হয়ে দ্ধ বিনির্গতি, 

সসিতে কাটি়াশির দেবী করিলেন হত ।”, ৩৯ 

দেবতারা তখন খুব নাচ গান করিয়া বাঙ্গালীর 
80908779109 বা ছর্মোৎষব প্রচলিত করিলেন। 

[ চতুর্থ মাহাত্ম্য] 
দ্বেরতআারা মহা সমরোহে একটি লঙ্কা চৌড়া, [টিতে 



19০ মাধাতে 

£15200 ৪০5196 ব। ধন্যবাদপর্ব্ব সম্পাদন করিলে, দেবী 

বিপদের সময় দেখা দিবেন বলির পেট ভরিয়! ধোসাধুদি 

খাইয়া গাঁঢাকা দিলেন! 

[ পঞ্চম মাহাত্বয ] 

দেবতাগণের আবার বিপদ । গুত নিগুতস্ত ছই ভাই 

অহ্র তাহাদিগকে একেবারে বেদখল করিয়! দ্বিয়াছে। 

তাহার আবার একটী 2000866 20696105 করিয়া 

09580186100 ( প্রতিজ্ঞ!) করিলেন যে, এবার আর ঈশান 

বিষ্ণুর কাছে একেবারে 10179945 না গিয়া সেই বিঞ্ুুমায়া 

ঠাকুরাণীর কাছে যাইবেন। নাগেশ্বর হিমাচলে--তখনও, 
সিমলা দ্ার্জিলি্গ ভবে ছিল--1791: চ5091169005 বা 

ঠাকুরাশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তাহার আর একটা দীর্ঘ 
21৩7005151 বা! দরখাত্ত পাঠ করিলেন । এইটী আমাদের' 

খাটি ঘরবা'রে ধরপের--আগা গোড়া খোসাহুদি ও 
সেলাম । « নমস্তটৈ) নমন্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ” 

-খখোসাসছিট? অমোখ অস্ত্র, কখনও বিফল হয় না। 

কবিরা! যে রমণীগণকে ভুঙ্গ্বের সঙ্গে তুলনা করিয়া 

থ কেন, ব্বখাট? দিতাঞ্ড কবি-কল্পনা নহে দেবী'আপ- 



চত। 1৬ 

নার দ্েহ-কোষ হইতে কালিক! ঠাকুরাণীকে বিনিঃস্ছত 
করিয়া বেদখল দেবতা্দিগীকে দখল দ্েওয়াইবার জন্য 
নিযুক্ত করিলেন। তিনি একটুকু লীা000:008 1:০০৪* 

0৮:০ বা রসিকা কার্ধযপ্রণালী করিলেন ॥ কালোরূপে 

হিমাচলটা আলো! করিয়! বেড়াইতে লাগিলেন দেখিয়! 

চণ্ড মুণ্ডের মুণ্ড ঘুরিল। তাহারা যাইর। শুস্তকে বলিল-. 

“ গুভো, তোমরা দেবতাদধের- 

“ এরূপে সমস্ত রত্ব করিয়াছ আহরণ; 

কল্যাণী স্ত্রীরত্ব কেন কর না৷ তবে গ্রহণ ?£” ৫৩ 

« স্ট্রীরতুৎ দুক্ধুলাদপি *--শুভ্ ভাহা জানিতেন। 

জ্রীতিতে মেয়ে মানুষকে আনিত্ে তুগ্রীব দৃতকে প্রেরণ 
করিলেন। ঠাকুরাণীটি রমিকা। তিনি বলিলেন-- 
কথাটা ঠিক। শুস্ত ও নিগুস্ত এমন বীর্ধ্যবান্ই বটে । 
কিন্ত পুর্বে অত্যন্সবুদ্ধিহেতু প্রতিজ্ঞা করিগকাছি_ 

“ বে আমাকে জিনে রণে, করে দর্প ্ দ মঠ 

যে আমার প্রতিযোগী--ভর্ত। হবে সেই জন।” ক 

শুস্ভ মিশনের বঙ্গে লড়াই ! হুশীব বুঝিল মে 
মাহ্যটা পাগল। দে তখন কিরিৎ গরম হইয়। ধমকাইস। 



|০. মার্বান্ডে 

মিষ্টি মুখে ন। যান, ত চুলে ধরিয়! নিবে। কিন্তু ঠাকু" . 
রাপীটি তাহাতে টলিলেন ন1৭ 

[ ষষ্ঠ মাহাত্ম্য ] 

গুভ্ব শুানয়া চটিয়া লাল। ধূুঅলোচনতে ভাকিয়। 
বলিলেন-_ 

“ হে ধুত্লোচন ! তুমি বেষ্টিত শ্বসৈন্যগণে 
আন বলে সে দুষ্টাকে বিহরলা! কেশাকর্ষণে। ৩ 

' পরিভ্রাণকারী তার থাকে যদি কোন জন, 
হউক অমর, ঘক্ষ; গন্ধর্বা--করি? হনন।”? ৪ 

তখন ধুন্লোচন দেবীর কাছে গিয্ন! কহিল--« ওগো! 

ভাল মানৃসের মেয়ে 1-- 

« প্রীতিতে প্রভুর কাছে না যাও যদ্ধি, অবল।, 
নিব তবে ধরি বলে কেশাকর্ষণে বিহবল11৮ ৭ 

দেবী বলিলেন, তাহ! হইলে নাচার-_ 

“ বলে ঘি নেও তুমি, তি আর করিব আমি ।” ৮ 

ধরিতে হাত বাড়াইবামাত্র ধুতরলোচন এক হস্কারে 

ধু হইয়! গেল। তখন দেবীর মিংহ মহায্মাও মথেষ্- 



চশ্ী। 8, 

রূপে উদ্বরপুরগ করিলেন। শুনিয়া প্রস্কুরিতাধর শুস্ত 
চণ্ড মৃগুকে হুকুম দিলেক্স--« সিংহটাকে যারিয়! স্রীং 

“লোকটাকে চুলে ধরিয়া আন ।” বামাজিনীদের চিরকালই 
চুল লইয়া দুর্গীতি। 

| সপ্তম মাহাত্য ] 
চণ্ড মুণ্ড আপনার ফাদে আপনি গড়িয়া যুদ্ধে অখয়র 

হইল। তখন 

£* অন্বিক। করিল] অতি কোপ অরিগণ প্রতি; 

ক্রোধে মসীবর্ণ মুখ হইল ভীষণ অর্তি। 8 
ললাট-ফলক হ'তে ক্রকুটি-কুটিলাননী 

করালবদ্ধনা কালী জন্মিলা অসিপাশিনী | € 

চিতাকাষ্ঠ করে ধরি, নরমাল! বিভূষণ', 

ব্যান্রচক্পরিধান] শুক্ক মাংস বিভীষণ1। ৬ 

কি ভীষণ লোল জিহ্বা কিবা দুখ বিস্তারিত, 

নিমগ্ন রক্ত নয়ন দিঙ্াখ নাদে পুরিত।৭ 

ইনি মাছত ও যোধধণ্টাষমতিত আন্ত হাতীগুলো 
নিয় ফেলিতে লাখিলেন।. শুধু তাহ? নে, হাক্ডি তবু 

গাদ্য__কাষ্টের রখগুলে৷ পর্ধাত্ত খাইতে লাগিজন। 
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অতএব চণ্ড মুণ্ডের ভবলীল! শীত্র শেষ হইল। তিশি 
তাহাদের যুণ্ড লইয়া কল্যাণী চণ্ডিকাকে উপচৌকল 
দিলে, চণ্তিক! তাহাকে চামুণা 9 বা! উপাধি দ্বিলেন ।. 

আমাদের গবর্ণমেন্টও যদি রাজ্যশৃন্য ব্যক্তিগণকে রাজ! 
ও রাণী উপার্ধি নাদিয়া চামুণ্ড ও চামুওডা উপাধি দেন, 
তাহা হইলে, উপাধিটী উতয়বিধ অর্থ ও শাস্ত্রসঙ্গত হয়। 

| অঙম মাহাত্সা ] 
গুস্ত তধন নানাজাতয় বিকৃতনামা দৈত্য-নৈনা-সই 

* পলজবীজকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। এমন সময় আবার দ্েবী- 
দেহ হইতে “ শতশিব! নিনাদিনী " আর এক সংস্করণ 
নির্খভ হইল। না শিবদূতী। তখন দেবতাদের শরীর 
হইতেও ব্রক্ষা্ণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষৰী, বারাহী, 
মারসিংহী, এঁজ্রী নির্গত হইয়। তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া 
ধৃদ্ধ করিতে লাগিলেন । কিন্ত সংস্করণ প্রসপবে রক্তবীজ' 
দেবতাদের অপেক্গাও পটু । তাহার এক একটা রজবিন্কু 

ভূমিতে পড়িলে এক একটি রক্তবীজ জম্মায়। বড় 
বিভ্রার্টের কৃথা। তখন এ বন্দবস্ত হইল যে, রক্ত মাটিতে 

লা পড়িতে কালীঠাকুরাী খিলিকা1 ফেলিবেন। চিক! 

 শ্রইক্ষতপ এই পৌরাণিক পুরুদুজকে ধ্বংশ করিলেন! 



চত্তী। ১৬, 

দ্বিতীয়ত ঃ:-_ ] | 

“দর্বভূতস্থ্মাত্বানৎ সর্বভূতানি চাত্সনি ।৮ 

আবার-_ 

“ময়ি সর্ববমিদৎ প্রোকৎ সুত্রে মঙ্গিগণ। ইব।” 

গীতার এ সকল মহদাক্য স্মরণ করিয়া চণ্ডীর প্রথম, 

পঞ্চম ও একাদশ মাহাত্য্ের *কুললিত পিট 
স্ভবমাল! পাঠ কর, এবং গীতার দশম অধ্যায়ের বিভ্ভৃতি- 
যোগ, একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপের স্তবের সঙ্গে মিলাইয়া 

দেখ । গীতার উপধুর্তক জটিল দার্শনিক তত্বটি চণ্ডীকার 

তিনটি দীর্ঘ স্তবের ঘারা জলের মত বুঝাইতে টি 

করিয়াছেন। গীতার মেই-- 

“প্রসীদ দেবেশ অগন্িবান 1 

আর চণ্ডীর-- 

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্ব 

স্বমীশ্বরী দেবী" চরাচরস্য | 



১৫৯ আ্র্কাতেয 

গীতার সেই-- 

“নমো! নমন্তেহস্তসহত্রকৃত্বঃ 
পুনশ্চ ভূয়োপি নমে। নমন্তে | 

নমঃ পুরস্তাদথ পুতন্তে 
নমোহস্ত তে লর্ধবত এব সর্ধ 1৮ 

আর চণ্ডীর-.. 

ণ্যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু বিষ্কুমায়েতি শব্দিতা । 
নমন্তস্যে ১৪ নমন্তস্যৈ ১৫ নমস্তন্যৈ নমো 

নম2 ॥ ১৬ 

যা দেবী সর্বভূতেষু রেনোরািীয়াকে | 

নমস্তট্যৈ ১৭ ০ ১৮ নমস্তস্যৈ নযো- 
নমঃ ॥” ১৯ 

ঘআবার-- 

“সর্ববস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্ধিতে । 

ভযনেস্্যস্ত্রাহি নে! দেবি দুর্গে দেবি নমোই- 
স্ততে ॥৮ ২৪. 



ভখুটী । ১4৭ 

গীতার সেই-- 

«“কিরীটিনৎ গাদিনৎ চক্ফিণৎ ৮ 

তেজোরাশিৎ সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ম।” 

'আর চণ্ডীর-_ 

শস্থাচক্রগদাশাঙ্গ ং গৃহীতে পরমায়ুধে । 
্রসীদ বৈষ্কবীরূপে, নারায়ণি নমোহ” 

স্ততে ॥ ১১ মা) ১৬. 

এখন বুঝিলে কি চত্তীথানি গীতার কয়েকটা হৃ্- 
তত্বের স্থল ব্যাখ্যা মাত্র । শ্কুলবুদ্ধি লোকের জন্যে-- 

জগতে তাহাদের সংখ্যাই অধিক--এরূপ আযাট়ে গল্গের 
স্বারা জটীল তত্বের স্কুল ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বেল! 

হইল--এখন আমায় বিদ্বায় দেও. 
আমি বলিলাম কিছুই হইল ন৷। আধ্যাত্মিক ব্যাথ/ 

হইল কই? এই দেখশ্াস্ত্রপ্রকরণের তর্কতৃষণ, মহণুশক় 
কি বলিতেছেন-_-“অদ্ত পাধিব পদার্থের সাহাধা রাতি- 
বকে, তখন (অর্থাৎ পঞ্চা্টা, বৎসর পূর্বে) কত শত 
গৃহ কেবল দেবীমাহাক্বোর কুপায। তয়স্কর বিপদ হইডে 



০৯0৬০ মাক 

ধারিত্রাপ পাই, তাহণ গণিষা উঠ1 যায় না। আর অদ্য 

সভ্যতাভিমানী হিন্টু, দেবীমাহাস্্ কাহাকে বলে জানেন 
নাস্পমায়ের সন্তান হইয়। মায়ের পরিচক জানেন নাঃ) 

ও জানিতে ইচ্ছা করেন না। হিন্দু বলিয়৷ অভিমা 

করেন, কিন্তু হিন্দু কাহাকে বলে বুঝেন না। ছুঃখে 
পড়িলে, কাদিয়! দিন কাটাইবেন। তবু একবার সর্ধ্ব- 

সক্তাপহারিণী জননীকে ডাকিবেন না। না ডাকিবার 

কারণ আর কিছুই নহেঃ ইহা ইংরেী স্কুলে পঠিত 
হয় নাঁ-সাহেবী রুচির বিমল জলে ইহার কোন্, 
পংক্তিই ধৌত নহে ।” . 

পাঠ সমাপন করিয়া বলিলাম--“তোমার এই' সাহেবৌ 
কুচির বিমল জলে ধৌত” অর্থ করিয়! চণ্ডী পাঠ করিলে 
কি কেহ “ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে পরিব্রা পাইবে ?” 

ভিন্দিপাঁল ঠাকুর তর্থন তিন গ্রাম ব্যাপিয়! অপ্তত্বরে 
একটি 887০ চ98916০: গোছের হাঁসি আরম্ভ করিলেন । 

মানাবিধ মুচ্ছবন! খেলিয়! হাসি প্রার ১৫. মিনিট পরে 
শেষ হইলে, বেল্লিকট1 বলিল-_"কথাটা ঠিক ! হিন্দু 
কাহারে লে বুর্বি না? হিন্দু তর্কভূষণ মহাশয় কোন্ 

অভিধানে পাইস্বাছেন, কোন্, ব্যাকরণ মতে হিঙ্গু শব 



চততী(। 85৩ 

[ নবম মাহাত্স্য ] 
খবর শুনিয়া শুভ নিশুস্ত অতুল কোপ করিলেন! 

ধাপবতারা দেবীকে 10. 06191096108 ০৫ জয়--বা জয় 

হইবার পূর্বেই জয়া উপাধি দিলেন। ভরসা করি 
উপাধিব্যাধিগ্রস্তেরা এই নুতন প্রণালটী গবর্ণষেণ্টের 
গোচর করাইবেন। চগ্ডিক! শূলে নিশুন্ডের বুক বিষ্ব 

ধরিললে--" 

“ শুল-ভিন্ন বক্ষ হ'তে জনমি” পুরুষ জার-- 
মহাবল মহ্ণবীর্ধ্য কছে « তিষ্ঠ” বারংধার।” ৩৩ 

দেবী সেই *নিষ্কান্ত. ও শব্দাক্িত শির” কাটিয়া 
ফেলিলে আর পাঁচ ঠাকুরাণীরা মিলিয়া মড়ার উপর 
খাড়ার ঘ৷ দ্রিলেন। 

[ দশম মাহাত্ম্য ] 
শুভ তখন বলিল মুদ্ধটা কিছু 05291 (অন্যায়) 

হইতেছে-. 
“ বলোগ্তা হষ্টে ! ছূর্গে! হইও না গরবিণট। | 

জন্য বলাশ্রয়ে তুমি সুঝিছ 'অভিমানিনী । ৎ 
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দেবী একটু 11101009205 বা কূটনীতি খাটইয্স৭, 

ধলিলেন--« বা! অন্য বল কোথায় ?-. 

“ এ. জগতে একা আমি, কে মম দ্বিতীয় আর ? 
আমাতে পশিছে দেখ বিভুতিষ্ঠয় আমার ।* ৩ 

তখন ঠাকুরাণীর! সকলে গাঁডাকা দিলেন। দেবী 

পুলের দ্বারা শুস্তেরও বক্ষ বিদীর্ণ করিলে__ | 
£ গ্রিল সে পড়ি ভুমে- দেবী”শুলাগ্র-বিক্ষাত । 
ক্কাপিল সকল পুথথী অসিস্ধু ছপ-পর্ববত। ২৩ 
হত হ'লে ড্ররাত্মন্ প্রসন্ন হইল ভব। 
অগত লিল স্বাস্থ্য, নির্মল হইল নভ। ২৪ 

উহ্কা!। সহ মেখোৎপাত হ'ল সব প্রশমিত, 
নিরাপদ নদ্দী পথ হইলে সে নিপাতিত। ২৫ 

রহিল পুণা-বাতাস, স্থুখপ্রদ্ত আখগুল, 

জলিল শাস্ত অনল, শাস্ত দ্রিকি কোলাহল । ২৭ 

বাপ! কি কাগুখানন! বল! বাহুল্য যে ভীরু দেবত1- 

গুলো তখন খুব নাচ গান আরস্ত করিল। তাহার! যুদ্ধ 

কার্য গৃহিনীর়ের হবার নির্বাহ করাইতেনই, নাচ বাদ্য- 

টিক, নধর খু অপসরার উপর বরাদ ছিল। আমাদের, 

রাত সে শ্রমটুকুও তাহার] নিজে শ্বীকার করিতেন লা। 



রা ॥ /৬ 

[ একাদশ মাহাক্স্য ] 
. গার পর দেবতার! সকলে মিলিক়া আর একটা লম্বা 

সুীড়া 11080755 21517)2 ৪92106 বা ধন্যবাদপর্ব নির্বাহ 

করিলেন। এই কাপুরুষ দেবতারা একটা মুদ্কিলে 

পড়িলেই দেবী নানা বিকট অদ্ভুত রূপ ধরিয়া তাহাদের 
রক্ষা করিবেন বলি প্রতি শ্রুতা হটুলেন। 

[ দশ মাহাত্ম্য] 
শুধু তাহা নহে। দেবী তাহার পর একটা দীর্ঘমুবিজ্ঞা- 

নের ছার! তাহার উপর্ধা ত্র চরিতাবলী পাঠের যেক়প ফল 

ব্যাখ্যা করিলেন তাহার কাছে হল গুয়ের বটিকা কোথা 

লাগে! সকল রোগ ত প্রশমিত হইবেই* তাহ ছাড়! 
ভূভারতে এমন কিছু নাই, যাহা উহার দ্বারা পাওয়া 
স্বাইবে ন।। ইহা কহিষ্ক! তিনি চলিয়া গেলে, দেবতার! 
অবশিষ্ট অনথরগ্রণকে পাতালে, প্রেরণ করিয়া--তখনও 
10502085897 ছিল-আাপন আপন অন্দিকান্ত দধল 

করিলেন ।॥ 
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মেধস খধি কহিলেন-- 

* এইরূপে তগব্তী পুনঃ গ্লুনঃ সর্বক্ষণ 
জগত-পালন তরে লভেন, ভুপ! জনম। 

বিশের প্রন্থুতি চিনি, তাহাতে বিশ্ব মোহিত, 

করেন পৃজিতা হ'লে জ্ঞানোন্নৃতি প্রানি 
মহামারী স্বব্ধপেতে মহাকালী চরাচর 

করেন সকল ব্যাপ্ত মহা! কালে নৃপবর। 

দতিনি কালে মহামারী, তিনি সৃষ্টি প্রসবিনী, 

রক্ষেন সকল ভূত কালে সেই সনাতনী! 

নরের উন্নতি-কালে লক্্মী-বৃদ্ধি-প্রদধায়িনী |. 
বিনাশ সময়ে ভথ! অলক্্মী ধবংশকারিণী । 

পুষ্প, ধূপ গন্ধাদ্িতে করিলে পুজ। তাহার, 
প্রদ্ানেন বিস্ত পুত্র, ধন্মমতি শুভ আর 1” ৩৫---৪১ 

বেশ কথা! কিন্ত ছুর্গীপু্গার সময়ে যে মহিযান্রের 

এবং অজানুরের গরিব বাছাদিগকে সবংশে বিনাশ করা 

হস্স, কই তাঁহার ত কোনও বিধান এখানে নাই। উপরে 

এক্থানে পণ্ড কথাট1 আছে বটে, তেমন আর এক স্থানে 

চণ্তরুঞকে 4 মহাপঞ্ড * রূপা হইঘ্াছে। পশুহনরের 
রুধাঃ কোথাও নাই। 



চখী। 86/% । 

[ত্রয়োদশ মাহাত্ম্য ] 
এই সকল গল্প শুনিয়। হুরথ রাজা আর বৈশ্য্-- 

« দেবীর মৃখায়ী মূর্তি পুলিনে হজি উভয়ে, 

দেবী বৃক্ত জপি' তপে রহিলেন লীন হ'য়ে। 

কভু মিতাহার করি, কভু নিরাহার-ত্রত 

জাধি' থাকিলেন ভার ধ্যানে মগ্ন অবিরত। 

পুপ্প-পুপ-হোষ-দানে করিলেন পুজা তার 

দ্য স্ব দেহজাত রত দিয়া বলি-উপহার।” ১৩মা, ১৪ 

ও হরি! তবে “বলি; শব্দের অর্থ অজ ও মহিখ 

মুগুচ্ছেদন নহে? আর আমরা কি “নিজ গাব্ররক্রের 

পরিবর্তে পাঠার রক্ত দিয়া থাকি? এই মশ্রেণীকত! 
তবে অজপুত্রদ্দের গৌরবের বিষয় । | 

.. হুরধ রাজা! ইহজন্মে নিজ রাজ্য ও অলঃ জন্মে অক্ষয় 
রাজ্য চাহিলেন, আর. 

£ দুঃখিত মানয়ে বৈশ্য মাগিলেন বরদ্ান 
"সামার কি? আমি কিবা? আশক্তি নাশক জ্ঞান 1% ১১. 



্ মার্গ্ডেয 

রাজছ্বাতীয় লোক গুল1 কি' চিরকালই ঘোরতর স্থার্থ- 
গরারণ? দেবী উভয়কে বর দিয়া চলিয়া গেলেন। 

সুরথ অন্য জন্মে সাবর্ণ, মগ হইলেন। চণ্ডীমাহাত্ব) 
এখানে শেষ হইল। 

এখন কথ।)1 হইতেছে, মার্কগেয় ঠাকুর যে নিতান্ত 

গ্র্জিকা দেবীর সেবক ছিলেন, চণ্ডীখানি পড়িয়াও এমন 

বোধ হয় না। (তিনিম্থানে স্থানে অতি উচ্চ অঙ্গের 

কবিত্ব ও দ্বার্শনিকত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা! করিলে 
ষে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসলেখকের ন্যায়ও 

একটি' গল্প ছাদিতে পারিতেন না, এমনও বোধ হয় না। 

বে এক্ধপ আবাঢ়ে-গল্প লিখিলেন "কেন! ইহার ভিতর 

কি আর কোন অর্থ আছে? আজ কালের দিনে ধাহার। 

পুরাতন শাস্ত্রের আধ্যহিক্িক অর্থ ব্যবসায় করিতেছেন, 
মনে করিলাম তাহাদের কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া 

পাঠাইব। এমন সময়ে এক অপুব্ৰ মূর্তি উপস্থিত, আমি 

মেজাজটি পঞ্চমে চড়াইয় জিজ্ঞাসা করিলাম--“' তুমি 
কে?” সে মেজাজটা একেবারে সগ্তষে তুলিয়া উত্তর 

করিল --"মহামহোপাঁধ্যার ছলক্মীকান্ত চক্রবর্তাঁ উপাধি 
তর্কতিসিপাল।” 
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গর। মহাশক্বের নিবাস? 

উ। আপাততঃ তোমার বাড়ীতে । 

প্র। প্রয়োজন ? 

উ। ভিক্ষা। 

আমার হার হইল। আমি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া 

চাহিয়া রহিলাম। 

ত্রা। তোমার সঙ্গে শ্রী শ্রীযান কমলাকান্ত চক্রবতীর 
আলাপ আছে? 

উ। যৎকিঞ্ৎ। 

ব্রা। আমি তাহার নাতি। 

আমি মনে করিলাম, সে ত আফিষখোর--এ গুলি: 

খোর না হইয়া বায় না। তখন একটু হাসিয়। ছিজজাসা 

করিলাম--“ ভিন্দিপাল ঠাকুর! চণ্ডী আপনার পড়া 

আছে %, 

গম্ভীর স্বরে উত্তর হুই'ল--« শৃর্মার পড়া না খাকে, 

এ ভূভারতে কোন্ সূর্থের পড়া আছে? 
আ। ভাল ভাল, অন্য মৃর্ধের পড়া ন! খাকুষ্ 

আনার ধাকিলেই হইল । আক্টা ঠাকুর ! এসব খ্থায়াছে 
গল্পের অর্থ কি? | 

২ 
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আা। বানর হইতে মান্য জহ্িয়াহে। উহা কি 

আধাটে গল্প নছে ? 

আর) উহা! যে 190: ০6 9০186107.--বিবর্তনবাদ্। 

ত্রা। বাপু হে! ইছাও গেই বিবর্তন, আবর্তন, 

সংবর্তন, পরিবর্তনবাদ । 

একথ। কয়টি পাষণ্ড এমনি সুকচিবিরুদ্ধ মুখভঙ্গির 

সহিত ও হাত নাড়। দরিয়া বলিল যে আমি তাহাতে কতই 
চটিলাম। বলিলাম--« সাবধান ঠাকুর, বেয়াদ্ঘপি কর ত 
তাঁড়াইয়। দ্বিব।* 

ত্রা। মূর্ধে সর্বত্র পণ্তিতকে ভাড়াইয়। দিয়! থাকে । 

তাহাতে ছঃখ নাই । কিন্ত কথাটা আগে শুন। দশ 

স্বতার বাদের মূলে ষে বিবর্তনবাদ রহিপ্াছে, তাহা 
বোধ হয় বুঝিয়াছ ? 

আ]। শুনিয়াছি। 

ত্রা। উপ্তীর মূলেও তাই। তুমি গীতা পড়িয়া? 

_আ। এই গীতা যুগে কেমন করিয়া বলিব পড়ি 
দাই? | 
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ব্রা। ভবে একবার গীতার ক্প্টিপ্রকরণট! মনে কর-- 

“কলক্ষয়ে সর্বাভূত আমার গ্রকৃতি পায়। 

কল্পারত্বে তাহাদের হুজি আমি পুন্রায়। * 

অবলম্ি' স্ব প্রকৃতি হ্ন্মি আমি বারম্থার | 
গ্রকৃতি-বশে অবশ অধিল ভূতনংসার 1৮ 
সেই সব কর্থে বন্ধ নহি আমি, হে ভারত ! 

অনাসক্ত সেই কর্মে থাকি উদ্াসসন মত। ৯ 

প্রকৃতি অধ্যক্ষে মম স্জে এই চরাচর। 

এই হেছু জগতের বিপর্ধায় বীরবর ।* ১, 

এখন চণ্তীর প্রথম পৃষ্ঠ। খুলিয়। দেখ। 

“বিশ্ব একার্ণব করি যখন শেষে শয্নান 

ভিলেন যোগনিস্ত্রা কল্প-অস্তে ভগবান্, ৪৯ 

বিখ্যাত মধু-কৈটভ তখন অনুর দ্বব্ব) 

বিষু-কর্ণ-মলে জনি? ব্রন্থা! বধোদ্যত হয়। £* 
বিষ্ু-নাভিপদ্মেস্থিত সেই বর্ষ! প্রজাপতি 
দেখিনা অন্মর উগ্র, জনার্দন ছুপ্ত অতি । ৫৯ 

ভ্ুতিলা যোগনিদ্রায় হরি-নেত্র-নিবাগিনী 

বিশ্েশ্বরী দগস্ধাত্রী। স্বিতিসংহার-কারিণী,। ৫« 
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বিষ্চুর তেজে অতুল! নিদ্রাদেবী ভগবত, 
হরির চেতনা তরে 'এক চিত্তে প্রঙ্গাপতি 1 ৫৩ 

অহো| কি মহাদৃশ্ট ! কল্ারভ্তে ্ৃষ্িক্রিয়া আর্ত 
হুইয়াছে। ভগবান স্বপ্রকৃতি অবলম্বন করিয়া প্রক্ৃতিবশে 

অবশ হইয়া অধিল'সংসার সৃষ্টি করিতেছেন। জল 

পর্যযস্ত সি হইয়াছে । বিশ্ব একার্দব__প্রশশক্তি সেই 
'অসস্ত সলিল ব্যাপিয়া বিরাজিত। ভগবান্ অনন্ত শয্যায় 

শয়িত---তিনি “প্রকৃতির বশে অবশ” বা যোগনিদ্রাগত 

উদাসীন! 

“জন্মে সত্ব রঙ্গ তমে করি পার্থ! অভিভূত, 

রঙ -সত্বতমে; তম--সক্ত রজে কুন্ধিস্াত। 

শীত1 ১৪অ-১ৎ 

ভগ্ববানের হুষ্টির ইচ্ছণ হইয়াছে। ব্রদ্ধাবা রজো- 
খপ তাঁহার লাভিপন্পস্থিত। কিস্তু সক্ছজ্রমন্ছনে ঝ» 

বিবর্তনে মধু ও কৈটভ, সত্ব গ তম, অমৃত ও বিষ, 
র্ অর়জান ও জলগ্জান সমুৎপন্ন হইয়াছে ' তাহার! 

প্রবল । তাহাদিগকে অভিভূত করিতে না পারিলে রাঃ 

“পর্ডির কাঠ হইতে পারে না_সথাইকাধ্য' অগ্রসর হইতে 
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পারিতেছে না। ভর্গবান প্রকৃতির বশে অবশ ব1! নিদ্রা- 

গত। ব্রন্থা প্রকৃতির স্ভতি” কয়িলেন। ভগবান, দেই. 

নিদ্রানুজ্জ হইয়া মধুকৈটভরূপী সত্ত্ব ও তমঃ গুণকে 

গমভিভূত করিলেন। তখন স্থষ্থিকার্ণয রঙ্দোগুপের. ছার! 
সা ভাবে চলিতে লাগিল। 

ক্রমে ক্রমে সলিলে মস্ত, কর্দমে কুদ্ত্ ও পরে কর্দম 

সুটীভূত হুইয়া অরণ্যময় হইলে বরাহ সৃষ্টি হইল। 
চণ্ডীকার কেবল চিক্ষুরাখ্য বিড়ালাখ্য মহাহনূ প্রভৃতি 
রাক্ষস স্থপ্টির ছার! অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া হুষ্টির এই ভিন 
যুগের পর একবারে চতুর্থ যুগে গিয়। উপস্থিত হুইয়াছেন। 
চণ্ডীর মঠিষাস্থুর অবতারবাদের নরসিৎহ- শিষ্ান্ধ পঙ, 

উপরি অর্ধ নর। বানর হইতে বা পণ্ড হইতে যাহুযের 
সষ্টি আরম্ভ হইয়াছে । 

তাহার পর একদিকে বামন ও পরশুরাম, অন্যর্দিকে 

নিশুত্ত শুষ্ত। দেহ মানবের, হনয় পশ্ডর। বিবর্তন- 
নীতিতে ক্রমে পুর্ণ মনুষ্য হুটি হইল । বর্তমান, যুগ্ন 
'আরম্ত হইল। চণ্ডী এখানে শেষ হুইর়াছে। ষ্ঠ 

এখন বুঝিলে নৈজ্ঞালিকতত্, অনেক আমকে ছযাটে 

গল্প । চন্ীকার এর গ্ন্ছের হারা কটি প্রক্কিয়) ও রিবর্ভন- 



১199 গ্যর্কগের 

বাক্ষ বুঝাইতে বুঝাইতে 1019868090 বা উদহরণের 

স্বারা গীতার আরও কয়েকটি মহান তত্ব বুঝাইয়া 
নিক্কাছেন। ছুটীর উল্লেখ করিব। ভগবানের সেই 

মহদ্বাক্য শ্মর্ণ কর-_ 

যখন যখন ঘটে, ভারত! ধন্ধের প্রানি, 

অধর্মের অভ্যুতধান, আপনাকে স্থজি আমি । 

সাহুদের পরিত্রাণ, বিনাশ তুক্কতদের 
করিতে সাধন, 

স্থাপন করিতে ধর্শ, করি আমি যুগে যুগে 

জনম গ্রহণ। গীত, ৪অ, ৭। ৮ 

চণ্ডীতে দেখি ছুক্কৃত দানবের! সাধু দেবতািগের 

নিগ্রহ করিলে ভগবানের প্রকৃতি 'মহামায়া' রূপে যুগে 
যুগে জন্মগ্রহণ করিজ়া তাহাদের বিনাশসাধন করিতেছেন । 

স্বীতায় ভগবানের ভাব! যাহা, চণ্ডীতে ভগবতীর ভাষাও 
তাহা- 

“এ্ররাপে দানবগণ ঘটাবে বাধা বখনঃ 
'অবতীর্ণ। হ'য়ে আমি বিনাশিব শক্রগণ |” ৫৪ 



চটী € ১15 

প্রতিপন্ন করিয়া তাহার অর্থ বুঝিয়াছেন, তাছ বুঝা! বড় 

সহজ নহে । যবনবিপ্লধ হইতে তর্কভূষণ মহাশক্ষেরা 

হিন্দুনাম প্রাণ্ত হইক়্াছেন। *গুনিয়াছি যাবনিক ভাষায় 
তাহার অর্থ গোলাম । তর্কভূষণ মহাশয়ের ধন্মগ্রন্থের 

এরূপ “ভয়ঙ্কর বিপদভগ্রীন" অর্থ করিয়াই আঙ্গ পুপ্যভূ্মি 

আর্্যস্থানকে, হিন্দুস্তান বা গোলাষের স্থান এবং সনাতন 

'আর্ধাধন্মকে হিন্দুধন্্ বা গোলামের ধনে পরিণত 

করিয়াছেন।?, | 

একজন মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্ব্যাখ্যাকারকের নিণুঢ 

অর্থপূর্ণ কথার প্রতি এরূপ শ্লেষ শুনিয়! আমি ভথস্কর 

চটির। বলিলাম--"ঠাকুর আমি তোমাকে কিছুই দ্ষিক 
না।॥ বেরিকটা বলিল "না দেও ক্ষতি নাই । 

আমার খ্যাধ্যাটি ছাপাইব 1” 

শ্ীনবীনচঞর মেন। 





দেবী মাহাত্ম্য চণ্তী। 

গ্রথম মাহাতা | 

গ€ঁ নযোন্চগ্িকায়ৈ। 

মার্কণডেয় উবাচ । 

সাবণি দুরধ্যতনয়ো যে। মনুঃ কথ্যতেহ্মঃ! 
নিশাযয় তছৃৎপতিৎ বিস্তরাদগদতো! মম ॥ ১ ॥ 

চণ্তীকাকে নমস্কার । 

মার্কণডেয় কহিলেন, 

সাবর্ণি সু্যতনয়, অষ্টমননু ক্লধিত। 

তাহার উৎপত্তি গুন মম সুখে বিস্তান্িত। ১ 



ই দেবীমাহাত্যম,। 

মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বম্তরাধিপঃ1 

স বভূব মহাভাগঃ সাবণিস্তনয়ো রবেঃ ॥ ২ ॥ 
স্বারোচিষেহস্তরে পুর্ব চৈত্রবৎশসমুস্ভবঃ | 

্গুরথে। মাম রাজাভৃৎ সমন্তে ক্ষিতিমগুলে ॥৩॥ 

তয্য পালয়তঃ সধ্যক্ প্রজাঃ পৃত্রানিবৌরসান্। 
বভুবুঃ শাত্রবে! ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥৪ ॥ 
তস্য তৈরভবদ্যুদ্ধমতি প্রবলদণ্ডিন৪ | 

ন্যনৈরপি স তৈযুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জিতিঞ।৫॥ 

মহামায়া প্রভাবেতে যথা মস্বম্তরপতি 

হইল] মহাভাগ, সাবর্ণি হুষধ্য সন্ততি। ২ 

চৈত্র-বংশ সমুভূত স্বারোচিষ মন্বন্তরে 

আছিল সুরথ রাজ সমস্ত অব্নী পরে। ৩ 

সম্যক প্রহ্গাপালক ওরস পুরের মত 

ভূপতির ছিল শত্রু কোল!*বিধ্বংসীর1 বত । ৪ 

সে প্রবল দ্বণ্তী দহ হলে! "তাহাদের রণ. 

. নুন হয়ে তবু যী হলো কোলধ্বংসীগণণ। ৫ 

৮ কোলা--শুকসী 



প্রথম মাহান্তয ! ও 

ততঃ স্বপুরমায়াতে। নিজদেশাধিপোহভবৎ । 

আক্রান্তঃ স মহাতাগন্্তিস্তদ। প্রবলারিভিঃ ॥৬। 
অমাত্যৈর্বলিতিদু্রছুর্ব্ললা দুরাত্মভিঃ। 
কোষে বলঞ্চাপহৃতৎ তত্রাপি স্বপুরে সতঃ ॥ ৭ ॥ 

ততে। স্বগয়াব্যাজেন হৃতম্বামাঃ স ভূপতিঃ 

একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহন্ৎ বনমৃ॥ ৮ ॥. 

স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্দিজবৈর্্যন্য মেধসঃ। 
প্রশাস্তশ্বাপদাকীর্ণহ মুন্লিশিষ্যোপশোভিতহ ॥৯॥ 

হইলে স্বপুরে আসি নিক্গ দেশ অধিপতি, 

'আক্রাস্ত সে অরিগ্বণে হইলেন মহামতি ।৬ 

স্বপুরেও বলি ছুষ্ট চুরাত্মা অম।তা যত, 
করিল যে হূর্বলের-ধন বল অপহৃত । ৭ 

তখন মৃগর্ধীছলে দ্বতরাজ্য নুপবর 

পশিলা গহন বনে অশ্বপৃষ্টে একেস্বর | ৮ 

ছ্বিজশ্রেষ্ঠ যেখষের, দেখিলেন্স পুণ্যাশ্রথ 

প্রশান্ত, স্বাপদপুর্ণ, মুনি শিষো হুশোদন।৯ 



্ দেবামলাহাত্ব্যম,। 

তস্থৌকৰ্চি স কালঞ্চ যুনিনা তেন সওকৃতিঃ। 
ইতশ্চেতশ্চ বিচরৎস্তন্মিম্মুনিবরাশ্রমে ॥ ১০ ॥ 

মলোহচিন্তয়তদ। তত্র 
মমত্বাক$চেতনঃ। 

মতপুর্ব্ৈঃ পালিতহ, পূর্ব 
ময়! হীন্হ পুরৎ ছি তত ॥ ১১॥ 

মদভূত্যৈক্তৈরসদ্ধ তৈর্ঘর্্মতঃ পালাতে ন বা। 
ন জানে স প্রধানে। মে শুরহন্তী সদামদঃ । 
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে ১২. 

থাকি কিছুকাল তথা সৎকার করি গ্রহণ 

সেই মুনিবরাশ্রমে, ইতভ্তন্ত বিচরণ ১০ 

করিয়া, চিন্তিল! তবে হইয়া! মমত্বাধীন -- 

পূর্ব পুকষের পুর আমি করিলাম হীন? ৯৯ 

ধর্মতঃ পালিছে কিনা অসদ্বত ভৃতাগণ 

'নাহি জানি, সে প্রধীন সদ মদহস্তি যম 

মম বৈরি বশে গিয়া'কি ভোগ পায় এখন । ১২ 



গ্রথহ মাহাত্ম্য | এ 

ষে মমানুগতা নিতাৎ প্রসাদধনভোজনৈহ 1 
অনুর্তিৎ গ্রুবং তেহদ্য কৃর্ধবস্তযন্যমহীভৃতাহ।১৩॥ 

অসম্যগ্বায়শী লৈস্তৈঃ 
কুর্ববভিঃ সততৎ বায়হ। 

সঞ্চিতঃ সোহতিদুঃখেন 

ক্ষয় কোষো গমিষাড়ি ॥ ১৪ ॥ 

এতচ্চান্যঞ্চ সততৎ চিন্তয়ামাস পার্থিব? ॥ ১৫ ॥ 

তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকৎ দদর্শ সঃ। 
স্ পৃণ্স্তেন কন্তুৎ ভে হেতুম্চাগমনেহত্র কঃ। 

প্রসাদে, ধন্ঃ ভোন্ধনে ছিল যারা অনুচর 

, তার! সেবিতেছে অদা প্রুব অন্য নৃপবর । ১৩ 

অমম্যঘ্যয়শীল সতত করিয়া বায়, 

দে অতি ছুঃখে সঞ্চিত কোষ করিতেছে ক্ষয় । ১৪ 

নৃপতি চিত্তিল৷ সদা এরূপ নান! বিষয় । ১৫ 

বিপ্রাঙ্থম কাছে করি বৈশা এক দরশন 
দি্ঞাসিলা--“কেহে তুমি? কোন হেতু আগমন? 



৬ দেবীম়াহাত্ম্যম | 

সশোক ইব কম্মাতৃৎ দুর্মন| ইব লক্ষ্যসে 1১৬ 
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতহ | 
প্রত্যুবাচ স তং বৈশাঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপৎ1১৭॥ 

বৈশ্য উবাচ । 

সমাধির্নামবৈশ্বোহহমুপন্নে!। ধনিনাৎ কুলে । 
পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥ ১৮ ॥ 

, বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনং। 
বনমভ্যাগতো৷ দুঃখী নিরস্তশ্চাত্সবন্ধুভিঃ ॥ ১৯ ॥ 

কিহেতু সশোক আর ছুর্মবনা করি দর্শন ? ১৬ 
ভূপতির প্রীতি মাথ! শুনিয়া বচন চয়, 

নৃপতিকে সেই বৈশ্য উত্তরিল সবিনয় | ১৭ 

বৈশ্য কহিলেন, 

সমাধি নামক বৈশা ধনিকুলে উপস্থিত 
ধন-লোভি হুষ্টপুত্র দারাহস্তে নিগৃহীত । ১৮ 

হয়ে ধনদারাহীন, হৃত-ধন পুত্রগণে. 

নিরস্ত বন্ধু হস্তে, দুইখী আসিস্াছি বনে। ১৯ 



প্রথম মাহাত্মা | শব 

'মোহুহৎ ন বেদি পুত্রাণাৎ কুশলাকুশলাত্মিকাৎ । 

প্রবৃত্তি স্বজনানাঞ্চ দারাশাঞ্চাত্র নখহিতঃ ॥ ২০ ॥ 
কিন্ু তেষাঃ, গৃহে ক্ষেমমক্ষেমৎ কিন, সাম্প্রতৎ। 
কথন্তে কিন্নু সছূতা৷ দুর ভাঃ কিম, মে, স্থৃতাঞ২১ 

রাজোবাচ। 

ঘৈর্নির্ভোভবান্ লুবৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধ নৈঃ 
তেযু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবপাতি মানস ॥ ২২ 

বৈশ্য উবাচ। 
এবমেতদ্ যথা গ্রাহ ভবানম্মদগতৎ বচঃ | 

নাহি জানি পুত্রদের কুশল ও অকুশল, 

না জানি কেমন আছে স্বজন দার! সকল। ২৬ 

মঙ্গল কি অযঙ্গল তাদের গুহে এখন, 

সদৃ-ঘ্ ছৃব্ব্ত কিবা হইয়াছে পুত্র গণ ॥ ২১ 

রাজ! কহিলেন, 

নলুন্ধ বেস্ত্রী পুত্রেনিরস্ত তুমি এমন, 
'্ভাহাদের প্রতি কেন স্সেহবন্ধ কর মন ?। ২২ 
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কিং করোমি ন বপ্লাতি মম নিষ্ঠরতাৎ মনঃ |২৩ 
বৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃক্সেহৎ ধনলুন্বৈর্নিরাকৃতঃ) 
পতিস্বজনহার্দঞ্চ হার্দিতেঘেব মে মনঃ ॥ ২৪ ॥ 
কিমেতন্নাভিজানামি জাননপি মহাঁমতে । 

যও প্রেমপ্রবণৎ চিত্তৎ বিগুণেঘপি বন্ধুযু॥ ২৫ ॥ 
তেষাৎ কতে মে নিশ্বাসাদৌন্মনস্যঞ্চ জায়তে | 
করোমি কিৎ যন্নমনস্তেঘপ্রীতিষু নিষ্ঠ,রৎ ॥২৬। 

বৈশ্য কহিলেন, 

তাই বটে, কহিলেন আপনি কথ যেমন, 
কি করিব নিষ্টর ত নাহি হয় মম মন। ২৩ 

তাজি পিতৃ পতি ম্লেহ যেই ধনলুক্ধ গণ 

পাঠায়েছে বনে, স্মেহ তাহাদেরে করে মন । ২৪ 
জানিয়াও মহামতি ! আমি কি তা নাহি জানি, 

হতৈছি যে প্রেমাসক্ত বিগুণ বন্ধুতে আমি । ২৫ 

"নিশ্বাস তাদের তরে বহিছে করি হুম্মন্, 

কি করি তাদের স্ত্েহে নিষ্ট,র না হম্ক মন। ২৬ 



প্রথম মাহায্ম্য। চৈ 

মার্কণ্েয় উবাচ। 

. ততস্তৌ সহিতোৌ বিপ্র তৎ মুনিৎ সমুপস্থিতো। 

সমাধির্ঘাম বৈশোহসৌ স চ পার্থিবসতৃমঃ ॥২৭| 
কুত্বা তৃ তৌ ষথান্যায়ৎ যথার্ন্দেন সম্বিদৎ | 
উপবিপ্ৌ৷ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতু বৈশাপার্থিকৌ ॥২৮) 

রাজোবাচে। 

ভগবতস্্রামহৎ প্রষ্ুমিচ্ছাম্যেকৎ বদম্ব তৎ। 

দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ততাৎ বিন] 1২৯॥ 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন? 

তখন, হে বিপ্র! হলো মুনি কাছে উপস্থিত 

হৃবথ ন্বপগতম, সমাধি বৈশা সহিত । ২৭ 

উভয়েতে যথাবিধি করি পুদ্া সম্ভাষণ, 

বসিয়া] বৈশা পার্থিব কবিলেন নিবেদন । ২৮ 

রাজ1 কহিলেন 

ভগবন ! ইচ্ছ! মম জিচ্ছুপি এক বচন, 

চিত্ত আয় 5তা বিনা যাহাতে ছুঃখিত মন, ২৯ 



১০ দ্বেবীম'হাআযম, | 

মমত্বৎ মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষখিলেঘপি । 

জানতোইপি বথাজ্ঞস্য কিমেতম্মুনিসতম ॥৩০1 
অয়ঞ্চনিকূতঃ পু্রৈর্দারৈ ভূতোস্তথোজঝিতঃ। 
স্বজনেন চ সংত্যক্তত্তেযু হাদী তথাপাতি ॥৩১॥ 
এবমেষ স্তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্স্তদুঃখিতোৌ। 

দ্দোষেহপি বিষয়ে মমত্বারগ্রমানসৌ ॥ ৩৯ ॥ 
২ কেনৈতম্মহাভাগ যন্মোহজ্ঞানিনোরপি । 

মমাসা চ ভবত্যেষ্াা বিবেকান্ধন্য মুড়ত ॥ ৩৩ ॥ 

জানিয়! অজ্ঞানী মত অখিল রাজ্যাঙ্গে মম 

কি হেত মমতা মম হতেছে, স্বনিমভম ? ৩০ 

ইনিও স্ত্রী পৃত্র ভূতো হয়ে গুহ নির্বাসিত-_ 

শ্বক্গনে সংতাক্ত,_ কেন তবু হেন শ্সেহান্বিত ? ৩১ 

এই পে ইনি, আমি, অতি ছুঃখী দুইজন, 
দুটি দোষ বিখয়েতে মমতে আকুষ্ট যন । ৩২ 
জ্ঞানীরো এমন মোহ ম্হাভাগ ! হয় কেন? 

স্ছান্ান্ধের বিসঢ়ত! হয় আমাদের হেন? ৩৩ 



প্রথম মাহাত্থ্য। ১১ 

থযিরুবাচ | 

'ত্তানষত্তি স্মত্তস্য জস্তোর্বিষয়গোচরে | 
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবৎ পুথক্ পুথক্ ॥৩৪॥ 
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রোত্রাবন্ধাত্তথাঁপরে । 

কেচিদ্দিবা তথা রাত্রে প্রাণিনস্তল্যদৃীয়ঃ ॥ ৩৫॥ 
জ্ঞানিনে। মন্ুজাঃ সত্যহ কিক্ত্ততে ন হি কেবলহ । 

যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ষে পশুপক্ষিয্বগাদয়ঃ ॥৩৬॥ , 
জ্ঞানঞ্চ তম্মনুষ্যাণাৎ যভেষাৎ মবগপক্ষিণাহ | 

পপ স্পা 

ধাষি কহিলেন 

সমস্ত জন্তর আছে বিষয় সম্বন্ধে শান, 

পৃথক পৃথক আছে বিষয়ও, ানবান ! ৩৪ 

দ্িবা-অন্ধ কোন প্রাণী, রাত্রি-অন্ধ কেহ আব, 

কেহ দিরা-রাত্রি-অদ্ধ, তুলা দৃষ্টি পুনঃ কার। 3৫ 

নর জ্ঞানী সত্য, কিন্ত তাহারা নহে কেবল, 

, পশু পক্ষী মৃণগণ যেহেতু শানী সকল । ও৬ 

যাহ পশু পক্ষীদের, দেটু জ্ঞান মানুষের, 



১২ দেবীমাহাত্বম। 

মনুষ্যাণাঞ্চ যভেষাৎ তুল্যমন্যভখোভয়োই ॥ ৩৭ ॥ 
জ্ঞানেইপি সতি পঁশ্যৈতান্ পতগাঞ্থীবচঞ্চষু। 

কণমোক্ষাদৃতান্মোহাৎ পীভ্যমানানপি ক্ষুধা/৩৮॥ 

মানুষ! মনুজব্যাত্র সাভিলাষা স্ৃতান্প্রতি। 

লোভাত্প্রত্যপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি॥ ৩৯ 

তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। 

মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥ ৪০ ॥ 

তম্মামত্রবিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্র। জগত্পতেঃ। 

মাছষের যাহ? তুঙ্গ্য তখা অন্য উভয়ের । ৩৭ 

দ্বেহ মোহে দেখ জ্ঞানে ক্ষুধাতুর পক্ষিগণ 

শাবক চঞ্চুতে করে মুখস্থ কণা অর্পণ । ৩৮ 
মানুষ, হে নরব্যান্্ ! অভিলাষী সুত প্রতি 

প্রতাপকারের লোভে, দেখন। কি, নরপন্তি? ৩৯ 

পতিত মমতাবর্তে, মোহ গর্ভে শীব বত, 

সংসার স্ফিতি কারীর মহ্হামায়। প্রভাবতঃ | ৪০ 

+আ নহে বিস্মায় কা্ধ্য ) হরির ইহা। নিশ্চিত 



প্রথম মাহানয। ২৩ 

মহামায়া! হরেশ্চৈতত্রয়া সংমোহ্যতে জগৎ ॥৪১॥ 
জ্ঞানিনামপি চেতাৎলি' দেবী ভগবতী হি সা। 

বলাদাককষ্য মোহায় মহামায়। প্রষন্ছতি ॥ ৪২ ॥ 

তয় বিহ্বজ্যতে বিশ্বৎ জগদেতচ্চরাচরহ । 

সৈষা প্রসম! বরদ! নৃণাৎ ভবতি মুক্তয়ে ॥ ৪৩। 
সা বিদ্যা পরমা মুক্তেহেতুভূতা সনাতনী । 
সংসারবন্ধহেতুশ্চ টসব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৪৪ ॥ 

রাজোবাচ। | 

ভগবন্ কা হি নম! দেবী মহামায়েতি যাৎ ভবান্। 
পম সপ এ ্-$৮প এচ-প্স্-+--৯ 

যোগনিদ্া মহামায়া, জগত তাহে মোহিভ । ৪৯ 
জ্ঞানীদেরও চিন বলে সেই দ্বেবী ভগবতী 
আকর্ষি, ঘটার মোহ মহ্থামায়া৷ হে নৃপতি ! ৪২ 
তাহ হ'তে সৃষ্ট বিশ্ব এ জগত চরাচর। 
সে প্রসন্ন! বরদাই নরের মুক্তি-আকর । ৪৩ 

সে পরম! বিদ্যা, মুর্দি-প্রদধায়িনী সে অমরী” 
সাংসার বন্ধন হেতু সেই সর্বেশ্বরেশ্বরী । ৪৪ 

রা] কর্হলেন, 

ভগবন ! কে লে দেবী মহামায়া নাম যার ? 
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ব্রবীতি কথমুৎপন্ন! স কম্মমাশ্চ কিৎ দিজ ॥8৫॥ 
যত্স্বভাবাচ সা দেবী যৎস্বরূপা যছৃন্তবা | 
তৎ সর্ধবং শ্রোতমিচ্ছামি ত্বত্ত ব্রহ্ষবিদস্বর।৪৬| 

খষিরুবাচ | 

নিত্যৈব স। জগন্ম্তিস্তয় সর্বমিদৎ ততযৃ। 
তথাপি তৎসমুৎপত্বিরহধ] শ্রুন্নতাৎ মম ॥ ৪৭। 

দেবানাৎ কার্্যসিদ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। 

উৎপন্নেতি তদা লোকে সা | নিত্যাপ্যতিতীয়তে৪৮ 

কিরূপে উৎপন্ন তিনি হে হদ্বিজ | কি কথ তার? ৪৫ 

যে স্বভাব, যে স্বরূপ, যাহ] হ'তে সম্তাবিত, 

শুনিতে সব ইচ্ছা, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ | ৪৬ 

খষি কহিলেন; 

নিত্যা সে জগত্যুর্তি ব্যাপ্ত তাহে চরাচর। 

তথাপিও শুন তার সমুৎপত্তি বুতর । ৪৭ 

সেই নিত্য! অভিহিত ; হন আবিভূ্ঘ1 যবে 

স্তদবব-কার্য) পিদ্ধি তরে, উত্পন্না কহে তবে। ৪৮ 



প্রথম খাহান্ময। ১৫ 

যোগনিদ্রোৎ যদাবিষুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে | 
আস্তীধ্য শেষমভজৎ ক্বল্লান্তে ভগবান্ প্রভুঃ1৪৯॥ 

' তদ] দ্বাবস্থারৌ ঘোরে বিধ্যাতে মধুকৈটভে। 

বিষ্ুকর্ণমূলোভ্ূতৌ হস্ত ব্রহ্ষাণমু্যতৌ ॥ ৫০ | 
স নাভিকমলে বিষ্পোঃ স্থিতো ব্রহ্ম। প্রজপতিঃ | 

দৃ? তাবস্থরো। চোগ্রো প্রস্থপ্তঞ্চ জনার্দনৎ। ৫১ 
তুগ্তাব যোগনিদ্রান্তামেকাগ্রহ্ৃদয়স্থিতঃ। 
বিবোধনার্থায় হরেহরিনেত্রক্ক তালয়াৎ ॥ ৫২ ॥ 

সহ 

বিশ্ব একার্ণব করি, যখন শেষে শয়ান 

ভঞ্জিলে যোগ নিদ্রা, কল্প অন্তে ভগবান, ৪৯ 

বিখ্যাত মঃকৈটত তখন অনুর দ্বয় 

বিষু-কর্ণমূলে জন্ম, ব্রন্ম! বধেদ্যত হয়। ৫০ 

বিষুঃ নাভিপদ্ে স্বিত সেই ব্রন্ষা প্রজাপতি 
দেখিল! অন্ুর উগ্র, জনার্দান "প্ত অতি ' ৫১ 

স্ততিল৷ যোগনিত্রায় হরি নেত্র-শিবাপি নী, 

বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, স্থিতি সংহারকারিণী, ৫২ 



১৬ দেবীমাহা স্নাষ.। 

* বিশ্বেশ্বরীৎ জগদ্ধান্রীং স্থিতিনংহারকারিণী । 

নিত্রাৎ ভগবতীহ বিষ্পোরুলাৎ তেজসঃগ্রভুঃ।৫৩ 

ব্রন্মোবাচ । 

 ত্বহ স্বাহা তব স্বধ। ত্বংহি বষট্কারন্বরাত্মিকা | 
সুধ। ত্ৃমক্ষরে নিত্য ত্রিধামাত্রাতিক! স্থিতা ॥৫৪। 

অদ্ধামাত্রা স্থিত। নিত্ব। যানুচার্য্য! বিশেষতঃ । 

ভ্বমেব স! তৃৎ সাবিত্রী ত্বৎ দেবী জননী পরা ॥৫৫ 

বিছ্ুতর তেজে অতুলা। নিদ্রাদেবী ভগ্গবতী, 
হরির চেতন! তরে এক চিত্তে প্রজাপতি 1 ৫৩ 

ব্রহ্ম! কহিলেন, 

তুমি স্বাহা, তুমি দ্বধ।, তুঘি গর, বষটকার* 

হে অক্ষরে! নিত্যে ! তুমি স্পা তিন মাত্রা আর । ৫৪ 

অগ্ধ মাত্রা শ্থিতা, নিত্যা, অনুচাধ্য মাত্র! আর, 
ড্ুমিই সাবিত্রী দেবী জননী তুমি সবার । ৫৫ 

% বঘট মন্ত্র বশেষ। 



প্রথম মাহাত্ম্য । চে 

ভয়ৈর ধার্ধ্যতে সর্ববহ তঁয়ৈতৎ হজ্যতে জগৎ । 
ত্বয়ৈতৎ পালাতে দেবি ত্বমতন্তত্তেচ সর্ববদ] ॥৫৬। 
'বিহৃঞ্টে৷ সৃন্টিরূপা তব স্থিতিরপাচ পালনে । 

তথ সংহতিরূপাহুন্তে জগতোহস্তা জগন্ময়ে।৫ ৭1 

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাম্মৃতিঃ 
মহামোহাচ ভবতী মহাদেবী 'মহাস্তুরী ॥ ৫৮1 
প্রকুতিস্তঞ্চ সর্ববসা গুণত্রয়বিভাবিনী ? 

কালরাত্রির্ষহারাত্রিশ্মোইরাত্রিশ্চ দারুণ! ॥ ৫৯ 

ধারণ কব সকল, জনং কর স্ছজন, 

তুমিই কর পালন, অস্তিমে কর ভক্ষণ । ৪৬ 

কৃষ্টিকালে স্যট্টিরূপ।) শ্িতিরপা সংরক্ষণে, 

জগন্ময়ে! জগন্ডে সংঙ্গতিরূপা ধবংমনে । ৫৭, 

মহাবিদ7া, মহামায়া, মহামেধা, মহাস্মৃতি, 

অহাদেবী মহাম্রী, মহায়োহা, মহাধতি । ৫৮ 
: প্রকিস্থ সকলের গুপত্রয় প্রদারনী, 

কালরাতি, মহারান্ি' মোহরত্রি সংহারিনী। ৫৪ 
হ 



১৮ দেবীমাহায্ম্যম, 1 

তৎ ্রীন্তমীশ্বরী ত্বৎ হীন বুদ্ধিরেধলক্ষণ] 1 
লজ্জা পুষ্টি স্তথ। তৃষ্টিন্তৃং শান্তি; ক্ষান্তরে বচ।৬০ 
খড়িগনী শুলিনী ঘোর] গদিনী চক্রিণী তথ] । 
শঙ্ঘিনী চাপিনী বাণভুষত্ডীপরিঘায়ুধা ॥॥ ৬৯ | 
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌমোভ্যন্তরতিসুন্দরী । 

পরাপরাণাৎ পরমা শ্বমেব পরমেশ্বরী ॥॥ ৬৯ ॥| 

মঘচ্চ কিঞ্চি কচিদ্স্ত 

সদসদাখিলাত্মিকে। 

তন্তয সর্বস্য যা শক্তিঃ 

সন] তং কিছ স,য়সে তদা ॥ ৬৩। 

তৃমি শ্রী, ঈশ্বরী লঙ্জ', বুদ্ধি গ বোধলক্ষণা, 
পুষ্টি, তুষ্টি, শান্ত, ক্ষান্তি ভূমি লজ্জা টিরুপযা, ৬৪ 
খুভিগনী, শূলিনী, ঘোরা, গদিনী চকধারিণী, 
শঙ্খিনী, চাপিনধী, বাণ-ভূষণ্ডী পরিঘ পাণিঃ ৬১ 
স্টৌমা?, সৌন্যতর, সৌম্য হ'তে ও অতি সুন্দরী, 
শ্রেষ্ঠার পবম শ্রেষ্ঠা, ডুমিই প্রমেশ্বরী ॥ ৬২ 
বিশমদ্ি! সৎ অসৎ যাং1 কিছু আছে সব, 
তাহাধের শক্তি তুনি, কি করিব তব স্ব? ৬৩ 



প্রথম বাহাস । ১৪) 

বয় ত্বয়া জগৎঅগ্ 

জগৎপাতাতি যে জগৎ । 

সোহপি নিদ্রাবশৎ নীতঃ 

কন্তাৎ স্কোতৃমিহেশ্বর ॥ ৬৪ ॥ 

বিষুঃ শরীরগ্রহণ- 
মহমীশান এব চ।» 

কারিতান্তে যতোহ তক্জযাৎ 
কঃ স্তোতৃৎ শক্তিমান ভবে ॥ ৬৫1 

সা ত্বমিখং প্রভাবৈঃ ক্বৈরদানৈর্দেবি সহস্ততা । 

মোহম়ৈতৌ দুরাধর্ষাবন্থুরো মধুকৈউটভোৌ ॥ ৬৬॥ 

তোমা হ'তে জনতের অক্টাপাতা ধ্বংসকারী 
তিনিও নিপ্রিত,_-আমি কি স্তুতি করিছহে পারি গ ৬৪ 

কমি ও ঈশান, বিষুঃ হইযাছি দেহ ধারী 
তোমা হ'তে আমি তব কি স্তুতি করিতে পারি? ৬৫ 

' মহৎ প্রভাবে তব, হে দেবি! হইয়া সতত, 

ুগ্ধর্য মধুকৈটতে কর তুমি “মাহইত ৬৬ 



২ দেবীমাহাত্মাম । 

গ্রবোধঞ্চ জগতস্বামী নীয়তামচ্যুতে। লঘু। 

বোধন ক্রিয়তামস্য জম্তমেতৌ মহানুরৌ ॥ ৬৭ 
থযিরুবাচ । 

এবছ স্ততা তদ। দেবী তামসী তত্র বেধস]। 

বিষ্কোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তৎ মধূকৈটভোৌ ॥৬৮॥ 
নেত্রাস্যনামিকাবাহুহ্দয়েতা স্তথোরপঃ | 

'নির্গমা দর্শনে তস্থৌ ব্রক্মণোহবাক্তজন্মনঃ ॥৬৯ ॥ 
উত্তন্থৌ৷ চ জগন্নাথ্তিয়। মুক্তো জনার্দন* | 
একার্ণবেহি শয়নাৎ ততঃ স দশে চ তৌ1৭০॥ 

বিশ্বঙ্গামি অচাতকে কর শীঘ্র জাগরিত 
বধিতে এ মহাম্বর, কর তুমি প্রবর্তিত । ৬৭ 

বণিতে মধুটকটভ, জ্গাগাইতে নারায়ণ, 

এন্ধপে তামসী দেবী হইয়া সতত, তখন ৬৮ 

নেগ্াসা, নাদিকা, বা, হৃদয়, বক্ষ হতে 

বাছিরি, হইলা স্থিত ব্রহ্মার নয়ন পথে। ৬৯ 
*একার্ণ ব-নাগ-শযা। হ'তে উঠি জনার্দন, 

নিজামুক্ত, জগন্নাথ করিলেন দরণন ৭* 



প্রথম মাহাস্ত্া । ২% 

ইধুকৈটভেো। দুরাস্মানাবতিবীর্ম্যপরাক্রমৌ 

ক্রোধরক্তেক্ষণাবতূৎ ব্রক্ষাণৎ জনিতোদ্যমৌ 1৭১ 
সমুখায় ততস্তাত্যাৎ যুধুধে ভগবান্ হরিও | 

পঞ্চবর্মনহত্াণি বাহুপ্রহরণে। বিভুঃ 11 ৭২ || 
তাৰপ্যতিৰলোন্মত্তো মহাযায়াবিযোহিতৌ | 

উক্তবন্তো বরোহ্স্মতে। ব্রিয়তামিতি কেশবহ॥৭৩ 

ভগবানুবাচ | 

ভবেতামদ্য মে তুণ্রৌ মম বধ্যাবৃভাবপি। 
১০ 

ছুরাত্বা! মধুকৈটভ, অতি বীর্যা পরাক্রষ. 

ব্রদ্ধাকে ভক্ষপণোদ্যত কে'ধেতে বক্তনয়ন ! ৭১ 

যুবিলা তাদের সহ, উঠি ভগবান হরি, 

বংসর পঞ্চ সহন্সঃ বাহু প্রহরণ করি । ২ 

ভার! অতি ষলবস্ত, মহামায়' বিমোহিত, 

ফহিল কেশবে--“মাগ তোমার বর বাঞিত।”” ৭৩ 

ভগবান কহিলেন।, 

তৃষ্ট যদি আজি, হও মম রধ্য হইজন। 



২২ দেবীমাহাত্যম। 

কিমনোন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতৎ মম || ৭৪ 1 

খধিরুবাটি। 
বঞ্চিতাত্যামিতি তদ। সর্বযাপোময়ৎ জগৎ । 

বিলোক্য তাভ্যাৎ গদিতো। ভগবান্ কমলেক্ষণঃ | 

আবাৎ জহি ন যত্রোব্বাঁ সলিলেন পরিঞ্তা1৭৫1 
খষিরুবাচ | 

তথেত্যুক্ত1 ভগবতা শস্তবচক্রগদাতূত। ৷ 

কৃত্বা চক্রেণ বিচ্ছিন্ন জঘনে শিরসী তয়োখ।৭৩॥ 
এবমেষ। সমু্পন। ব্রক্ষণা সৎস্ততা। স্বয়ৎ। 

কি কাধ.অন্য বরেতে? এই মাত্র বর মম। ৭৪ 

গ্ধুবি কহিলেন । 

সর্ব জলময় বিশ্ব দেখিয়! বঞ্চিতদ্বয় 

কহিল কমলেক্ষণ ভগবানে সে সময়-- 

“বধ আমাদের যথা নহে ধরা জলময় | ৭৫ 

গতাই হ'ক--বলি হরি শঙ্খ চরু গদাধর, 

চতকে কাটিলেন শির, রাখি নিজ উক্ুপর । ৭৬ 
এই ব্ূপে সমুপন, ব্রহ্ম! স্ততি করে যার, 



প্রথম মাহাত্ম্য । হও 

প্রভাবমসা? দেব্যান্ত ভূয়ঃ শুণু বদামি তে 11৭৭ 

ইতি মার্কগ্ডেয় পুরাণে স'বর্ণিকে মন্বস্তরে দেবী- 
মাহাত্ম্য মধূকৈট ভবধোনাম 

প্রথমোধ্ায়ও। 

মে দেবী প্রভাব আমি কহি শুন পৃনর্ধবধার | ৭৭ 

স্ধুকটভ বধনাম প্রথম মাহাস্থা। 



দ্বিতীয় মাহাতনয ॥ 

ও" নমশ্চণ্ডিকায়ৈ | 

খষিরুঝাচ | 

'দেবাস্থুরমভূদ্যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতৎ পুরা । 

মহিষেহসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে 11১1॥ 
তত্রাস্তুরৈর্মহাবীষ্রযৈরর্কসৈনাৎ পরাজিত) 
জিত্বা চ সকলান্ দেবানিজ্ঞে হুভূন্ম হিযাম্থরঃ।২॥ 

ণ্ডীকাকে নমস্কার | 

কফ কহিলেন । 

দেবানুরে হ'ল যু পুর্ণ-অব্ব-শত ধ'রে) 

অহ্র-রাজ মৃহিষে, দেবরীজ পুরদরে ' ৯ 
মৃহাবীধ্য অন্থরেরা পরাজিল দেববল ;. 

ভিনিল মহিষের ইক ও দেব যকল,। 



দ্বিতীয় মাহাত্সা । ২৫ 

ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পান্মযোনিহ প্রজাপতিৎ । 

পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশঠিরুড়ধ্বজৌ || 21 
বথারতিৎ তয়োস্তদন্মহিষাস্তুরচেষ্ঠিতৎ 
ত্রিদশাঃ কথয়ামাস্ত্র দেবাভিভববিস্তরৎ |! ৪ || 

সুর্যোন্াগ্যনিলেন্্নাৎ যমস্ত বরুণন্তা চ। 

অনোষাহ চাধিকারান্ স জুয়মেবাধিতিষ্ঠতি ॥ ৫ 

স্বর্গান্নিরারৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেধগণ| ভুবি। 
বিচরন্তি যখ। মত্তা। মহিষেণ দুরাতুনা ॥ ৬ || 

প্রজাপতি আগে করি; পরাজিত দেবগণ, 

বথায় ঈশান বিষুগ্ু করিলা তথা গমন | ৩ 

মহিষান্থুরেব কার্ধা আবুত্তি করিয়া! সব 

কহিলেন দেবগণ, বিস্তর সে পরাভব । ৪ 

*তুর্ষ। ইজ, অগ্নি, বাঁ, বরুণ, যমের আর, 
করেছে গ্রহণ নিজে জন্য দেব অধিকার'। 
ছুরাম্মা মহষ দ্বারা সর্মচ্যুত দেবগণ, 

_ অন্তে).মানুষের মত কারতেছে বিচরণ ॥ ৬ 



২৬ দেবীমছাগ্ামৃ। 

এতদ্রঃ কথিতৎ সর্বরমমরারিবিচেষ্টিতহ | 

শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মে! বধ্তশ্য বিচিস্তাতাৎ 1 ৭ 1 

ইথৎ নিশম্য দেবানাৎ বচাৎসি মধুসৃদনঃ | 
চকার কোপহ শ্তুশ্চ ভ্রুকুটীকুটিলাননৌ 1৮11 
ততোহুতিকোপপূর্ণস্ত চক্তিণো৷ বদনাততঃ 1 

নিশ্ক্রাম মহত্তেজে। ব্রন্ধণঃ শঙ্করল্য চ 1 ৯1] 

অনোধার্ধৈব দেবানাৎ শক্রাদীনাহ শরীরতঃ | 
নির্গতৎ স্বমহত্তেজস্ত চ্চৈক্যৎ সমগচ্ছত 11 ১০ ॥ 

বর শক্রর কারা এ বূপে হল কথিত; 

লইনু শরণ ; ছও তার বধে বিচিস্তিত। এ+ 

এই কপ দ্েববাক্য শুনিয়া অধুন্দন 
কুপিলা, করিলা আন্ত ভ্রকুটী কৃটিলানন। ৮ 

ত্রক্ষা। বিষু্, শক্করের. অতিশয় কোপান্িত, 

হইল বদন হতে মহাতেজ্ নিক্কামিত। & 

ইজ আদি দেবদের দেহন্হ'তে বিনিঃহ্ত 

চট মহত তেজরাশি, হইল তাহে মিলিত । ১, 



দ্বিতীয় মাহামা। ই 

অতীব তেজসঃ কুট ভ্বলন্তমিব পর্ববতহ | 
দৃশুত্তে স্রাত্ডত্র স্বালাব্যাপ্তদিগন্ভরষ্ |1১১।। 

অতুলৎ তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজং 1 
একস্থৎ তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ৎ টা |1১২।। 

যদভূচ্ছান্তবং তেজস্তেনাজায়ততম্ুখৎ 
ষাম্যেন চাভবন্ কেশ বাহবো ৯৬৫ 

সৌম্যেন শুনয়োযু্মহ মধ্যৎ 'চন্দ্রেণ চাভবৎ । 
বারুণেন চ জঙ্বোর নিতন্বস্তেজস] ভূবঃ 11১৪।। 
পালকি সত 

অতিশয় তেজ রাশি, ছলস্ত পর্ধত মত, 

জ্বালা-ব্যাপ্ত দিগম্তর, দেখিলেন সুর যত । ৯১ 

একত্র হইয়া সেই দেবছেঞ্জ অতুলিত 

জন্মিল! রমণী. তেলে ত্রিলোক করি ব্যাপিত। ১২ 

শস্তু-সমুভূত তেজে হইল তার বন্ধন, 
যম তেজে হ'লে! কেশ, বিষুঃ ভেজে বাহুগণ । ১৩ 

সৌম্য তেজে স্তনযুগ, চল্র তেজে মধ্য চারু, 
পুথিবী তেজে লিতম্ব, বকুণেতে জনতা! উক্ুু ! ১৪ , 



২৮ দেধীমাহাত্রযম, | 

ব্হ্ষণন্তেজলা৷ পাদৌ তদঙ্কুল্যোহকতৈজসী | 
বসুনাঞ্চ করাঙ্লাঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা |1১৫।। 
তস্তান্ত দস্তাঃ সম্ভৃতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজন| | 
নয়নত্রিতয়ং যজ্ঞ তথ পাবকতেজসা | ১৬ || 

ভ্রবৌ চ সন্ধায়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলমা চ। 

অন্যেবাকৈব দেবানাহ সম্ভবস্তেজলাহ শিবা ॥১৭ 
ততঃ সমস্তদেবানাঁৎ তেজৌরাশিসমুদ্ভবাহ | 
তাহ বিলোকা ধু প্রাপুবমরা মহিষান্দিতাত। ১৮ 

্রক্ধী তেজে পদগ্বয়, পদাঙ্গুলি প্রত্াকর, 
বশ্ুগণে করাম্গুলি, কুবেরে নাসিকাবব । ১৫ 

প্রজাপতি তেজে ভার জনমিল দত্চয় 

পাবক 'তজেতে ভার ছশ্মিল নয়নত্রয়। ১৬ 

সপ্ধ্যা তেজে ত্রমুগল অনিলে শ্রবণ কিবা! 

ছানা ফেব তেছে আর সম্ততা হইল শিবা1। ১৭ 

দেখি তাকে সন্দদেব তেজোরাশি সস্তাবিত, 

হেধিত হইল সর্ব অমর মহিষান্দিত। ১৮ 



. দ্বিতীয় মাহাজ্মা। ২ 

শূলং শূলাছিনিদ্বপ্য দদৌঠতস্যে পিনাকধৃক্। 
“ছক্রঞ্চ দরতবান্ কুঞ্জ সমুৎপাদ্য ঘচক্ততগঠা। ১৯।1 

শভ্াঞ্চ বরুণ? শক্তিৎ দদৌ তস্যৈ হুতাশনঃ । 
মারুতে। দত্তবাহশ্গাপৎ বাণপুর্ণে তথেষুধী 1২০ 
ঘজমিক্্্ঃ সমুতপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ | 

দদৌ তন সহত্রাক্ষো। ঘণ্ট যৈরোধতাদগজাৎ।২২ 

কালদগ্ডাদ যমে৷ দণ্ড পাশঞ্ান্মুপতির্দদে৷ । 
গ্রজাপতিপ্ছাক্ষমালাৎ দদৌ ব্রহ্মা! কমগুলুহ ॥২২ 

০ 

শুল হ'তে সঙ্গি শুল দিলেন পিনাকধারী, 

স্বচক্র'হইতে স্বজি দিলেন চক্র কৎসারি। ১৯ 

বরুণ দি:লান শঙ্খ দিল শর বৈশ্বালর, 

মারত দিলেন চাপ সহ তূণ-পুর্ণ শর ' ২০ 

বস্ত্র হ'তে স্থজ্ি বজ্জ দিলেন অমরেশখবর: 

উরাবত হ'তে ঘণ্ট। দিল! আর পুরন্দর | ২১ 

দিলা কালদণ্ড বম, দিলা পাশ জলপত্ি, 

কয়গুলু অঙ্ষমাল। দিল ্রন্ম। গ্রজাগতি। ২২ 



৩৪ দে বীমাহাত্বম, 1 

সমস্তরোমকুপেষু নিজবৃশ্মীন্দিবাকরঃ | 
কালশ্চ দত্তবান্ খড়গিৎ তপ্যাশ্চম্ম্ম চ নিশ্মলং।২৩, 
ক্ষীরোদশ্চামলৎ হারমজরেচ তথান্বরে । 
চুড়ামণিং তথ দিব্যৎ কুগডলে কটকানি চ |।২৪॥ 
অর্দচন্দ্রৎ তথা শুত্রৎ কেয়ুরান্ সর্ববাহুষু । 
নৃপুরে বিমলৌ তদ্ দৈগ্নবেয়কমনুত্বমৎ || ২৫ | 
অঙ্গ,বীয়করত্বানি সমস্তান্বঙ্গলীষু চ। 
বিশ্বকর্ন্ম। দদৌ। তস্যে পরশুধ্চাতি নির্ম্মলৎ ॥২৬। 

সস তাস 

সর্ব রোমকুপে দিল! নিজরশ্মি দ্রিবাকর, 

নিশ্মল চর্ম্নের সহ দিলা কাল অসিবর । ২৩ 
রোদ অঙগীর্ণ বাস যুগল, আমল হার, 

কুগুল ও কটিস্থত্র, দিব্য চুড়ামণি আর। ২৪ 
কেয়ুর সকল ভূজে, অর্থচন্ত্র শুর শোভা, 
বিমল নুপুর আর, গ্রীবাপত্র মনোলোভা । ₹€ 

 জর্ব অঙ্ুলিতে দিয়া তবস্থুরীয় রত্বোজল, 
বিশ্বকর্মা প্রধানিলা পরশু অতি নিশ্মল। হও 



দ্বিতীয় মাহাম্ময। ৩৩ 

অন্ত্রাণানেকরূপাণি তথানেভদ্যঞ্চ দংশন 

অশ্নানপক্কজাৎ মালা নিহারনি চাপরাৎ ॥২৭॥ 

অদদজ্জলধিস্তস্যৈ পন্কজঞ্চাতিশোভনহ | 
হিমবান্ বাহনৎ সিংহং রত্বানি বিবিধানি চ ॥১৮ 

দদাবশূন্যং স্ুরয়। পানপাত্রৎ ধনাধিপঃ। 
শেষশ্চ সর্বনাগেশো মহামণিবিভূষিতৎ ॥ ২৯ 
নাগহারৎ দদৌ। তস্যে ধতে যঃ পৃথিবীমিমাৎ। 
অন্যৈরপি সুরৈ্দের্বী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথথা ॥ ৩০ ॥ 

ই ্পিপা্পীপ ৭ পিপিপি 

ন্য অন্ত বহুরপ, অভেদ্য কবচ আল, 

মস্তরকে উরসে দিল! অস্নান প্কজমাল] । ২৭ 

জলধি পঙ্কজ দিল। অতিশয় হৃশোভন, 

হিমবান নান] রত্ব সহিত সিংহ বাহন । ২৮ 

ধনেশ দিলেন পান্র। সুরায় চির-পুরিত, 

সর্বনাগেশ্বর শেষ মহামগিবি ভৃষিত, ২৯ 

দিল। নাগহার, যাহে পৃথিবী করে ধারণ। 

জন্য স্থরগণ দিলা আয়ুধ তথ। ভূষণ । ৩৯ 



২ দেবীমাহাত্ম্যম, 1 

দন্মানিতা ননাদোচচৈ:সাট্রহাসৎ মুহুমুদ্ুঃ। 
তস্য। নাদেন ঘোরেণ কৃতস্নযাপুরিতৎ নভঃ |।৩১' 
অমায়তাতিমহতা৷ প্রতিশব্দোমহানভূৎ 1 

ছুক্ষুভুঃ সকল লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরো।৩২ 
চচাল বন্ুধা চেলু সকলাশ্চ মহীধরাঃ। 

জ্রয়েতি দেবাশ্চ মুদ্রা তামূচুঃ সিৎহবা হিনীৎ।৩৩॥ 
তু বুমুনিয় ্ চৈনাৎ ভক্তিনআ তবমূর্য়ও । 
দু সমস্তৎ সংক্ষুব্ধৎ দ্রেলোক্যমযরারয়ঃ ॥৩৪। 

পুজা? নিনাছিল? উচ্ছে গছ অট্রহাসি, 
সে ঘোর নিনাদ নভঃ পুরিয়া উঠিল আজি | ৩১ 

হ'ল নত প্রতিশব্দ করি অমা বিধ্বনিত, 

£ভঙ পকল লোক, পারাবার প্রকম্পিত 1৩২ 

চলত খঠুন্ধর)। চঞ্চল ভূধরচয়, 

গাইল দেবের হর্ষে সিংহবাহনীর যব । ৩৩ 

.* স্ভতি করিলেন শাস্ত ভক্তিনম্্র যনিগ্রণ। 

তলোকা অমর-অরি নিরথিল ক্ষুক মন 

মুদ্ধার্থা অখিজ সৈন্য, সমুখিত অভ্রগণ । ৩৪ 



দ্বিতীয় মাহা । ৩৩ 

সন্দ্ধাখিলসৈন্যান্তে সমৃত্তস্রুদায়ুধাঃ। 
আঃ কিমেতর্দিতি ক্রোধাাতাষ্য মহিষাস্থর১৩৫॥ 
অভ্যধাবত তং শব্দমমশেষৈরস্ু রৈর্তিঃ। 
স দদর্শ ততে। দেবীৎ ব্যাপ্তলো কন্রয়ানস্তিবা॥৩৬ 
পাদাক্রান্ত্যা নতভূবৎকিরীটোল্লিখিতান্বরামূ। 

ক্ষোভিতাশেষপাতালাৎধনুর্জ্যানিম্বনেনতাম্ত৭ 

দিশে। ভুজসহত্রেণ সমস্তাদ্বাযাপ্যসৎস্থিতাম্ । 
ততঃ প্রবর্তে যুদ্ধৎ তয়। দেব্য। শুরদ্বিষায্ ॥৩৮ 

যুদ্ধার্থা অখিল সৈন্য, সমুখিত অস্ত্রগণ, 
“আঃ একি (”--ইছ1 কহি মহিষাস্থুর ক্রোধিত । ৩৫ 

ছুটিল সে শব্ধ প্রতি, অশেষ অস্থরাবৃত, 

দেখিল সে দেবী তেজে ব্যাপি লোকত্রয় সব, । ৩৬ 

পদ্দভরে নত ধরা, কিরীটী, পরশি নভঃ, 

ধন্ুগুপ নিশ্বনেতে পাতাল সমস্ত ভীত, । ৩৫ 
ভুজ সহস্রেতে দিক আচ্ছাদিয়! দেবী শ্হিত, ॥ 

দেবী সহ অনুরের! হ”্ল যুদ্ধে প্রবর্তিত । ৩৮ 
০, 



৩৪ দেবীমাহাত্মামূ । 

শন্্াস্ৈ্র্বহধ। মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরমূ। 
মহিষান্থরসেনানীশ্চিক্টুরাখ্যো মহাসুরঃ ॥৩৯। 
যুযুখে চাখরশ্চানোশ্চত্রঙ্গবলাফিভঃ | 
রথানামযুতৈঃ ষড় ভিরুদগ্রাখ্যো মহাস্থুরঃ॥8০। 
অফুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহত্রেণ মহাহনুঃ। 
পঞ্চাশভিশ্চ,নিযুতৈরদিলো মা মহাম্রঃ ॥৪১। 
অধুতানাৎ শতৈঃ ষড়ভির্বাস্কলে। যুয়ুধেরণে। 
গজবাজিসহশআৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ ॥৪২। 

করিল বৃছধ। শস্ত্রে, অস্ত্রে দীপ্ত দ্বিগন্তর, 

মহ্ষাস্বর সেনানী চিক্ষুরাখ্য বীরবর । ৩৯ 

যুঝিল চামর আর, চতুরঙ্গ বলাম্বিত, 

ষষ্ঠাধুত রথ সহ উদ্দগ্রাথ্য ছুবাঁজিত। ৪৯ 

অযুত সহত্র সহ মহাহনু করে রণ, 

পঞ্চাশ নিযুত সহ অসিলোম বীরোদ্তম । ৪১ 

ছস্র শব অযুত সহ্ বাক্কল যুবিছে রণে, 

অনেক সহ্ত্র গজ বাজি সহ পরান্কমে। ৪২ 



ঘিতীয় মাহা? ৩৫ 

ব্বতো রথানাৎ কোটযাচ যুদ্ধে তন্থিন্নযুধ্যত। 
বিড়ালাক্ষোহযুতানাঞ্চ পর্চাশস্ভিরথায়ুতৈ2৪৩। 
ঘুযুধে সংযুগে তত্র রথানাৎ পরিবারিতঃ। 
অন্যে চ তত্রাধুতশে রখনাপহয়ের্ তাঃ ॥88॥ 
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাম্তরাঃ। 
কোটিকোটিসহঅৈস্ত রথানাৎ দত্তিনাৎ তথা ৪৫ 
হয়ানাঞ্চ বৃতে। যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাসুরঃ। 
তোমরৈর্ভিন্দিপা লৈশ্চ শক্তিভিমুধলৈস্তথা॥৪৬। 

বিড়ালাঙ্* করে যুদ্ধ কটি রথ সষাবৃত, 
পঞ্চাশ অধুত সৈন্যে সহিত রথ অযুত। ৪৩ 
সুঝে যুদ্ধে অনো আরো, রথগণে পরিবৃত, 

অবুত অধুত রথ গঙ্জ অশ্ব সমাযুত। ৪৪ 

করিল দেবীর সহ যুদ্ধ মহাহুর যত 
রথ হস্তিগ্ণ সহ, কোটি কোটি' শত শত। ৪৫. 
ফুঝিল মহিষাস্থুর অস্বাবৃত বীর্ধযাধার, 
€তোমর ও ভিন্দিপালে শক্তি*ও মৃষলে আর ৪৬। 



৩৬  দ্বেবীমাহাজ্মূ। 

যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়েোঃ পরশুপত্তিশৈঃ। 
কেচিচ্চ ছিক্ষ্পুঃশক্রীঃকেচিৎপাশাৎস্তথাপরে৪৭ 
দেবী খড়গপ্রহারৈল্ত তে তাৎহস্তং প্রচক্রমুঃ1 
সাপি দেবী ততন্তানি শস্ত্রাণ্ন্ত্রাণি চঙ্ডিক1॥৪৮॥ 

লীলয়ৈব গ্রচিচ্ছেদ নিজশস্তাস্ত্রবধিনী | 
অনায়স্তানন] দেবী স্তয়মানা স্ুরধষিভিঃ ৪৯। 
মুমোচাসুরদেহেন্ু শান্ত্রান্যস্ত্রাণি চেশ্বরী। 
দোপি ত্রুদ্ধে! ধুতশঠো। দেব্যা বাহন কেশরী৫০ 

যুঝে দেবী সহ খঙ্গা পরশ পটিশ করে, 
নিক্ষেপিল শক্তি কেহ, ক্ষেপিল পাশ অপরে । ৪৭ 

দেবীকে কারটিতে খর্জো কেহ করে উপক্রম, 

হাসিয়া চণ্ডিক' দেবী সেই অস্ত্র শন্ত্র গণ । ৪৮ 
কাঁটিল৷ লীলায় করি নিজ অস্ত্র বরিষণ, 

জয়ান বদন। দেবী হ'য়ে স্বাত স্বরগণে। ৪৯ 

ঈশ্বরী অন্মুর দেহে হানিলেন অস্ত্র রণে, 

কম্পিত-কেশর তুদ্ধ করিল দেবী-বাহন। ৫* 



ছিতীয় মাহাস্্য? ৩৭ 

চচারাস্থরসৈন্যেু বনেপ্সিব হতাশনঃ 1 
[নিশ্বাসান্মুমুচে যাহশ্চ যুদ্ধমানা রণেহন্বিকা ॥৫১ 
তএব সদাঃ স্ম্তৃতা গণাঃ শতসহশ্রশঃ। 
যুষুধুস্তে পরশুভিভিন্দিপালাসিপা্র শৈঃ ॥৫২1 
নাশয়ন্তোহ সবরগণান্ দেবীশক্তযপর্ংহিতাঃ ূ 

অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্থাছ স্তখাপরে ॥৫৩। 
সবদক্ষাৎশ্চ তখৈবান্যে তন্মিন্ যুদ্ধমঙোতসবে। 
ততদেবী 'ত্রিশূলেন গদয় শক্তিরৃষ্টিভিঃ ॥€৪1 

বনে হুতার্শন মত শক্র সৈন্ত বিচরণ, 

স্ু্ধমান। অন্থিকানন নিশ্বাসেতে সেইক্ষণ। ৫৬ 

জন্মিল শত সহত্র সদ্য গণদে বগণ; 

পরশু পটিশ আর ভিন্দিপালে করি রণ। ৫২ 

বর্ধিত ঘেরীর বলে নাশিল অহ্রগণ) . 

'্ণেরা পটাহ শঙ্ম বাঙ্গাইল ভীমরবে । ৫৩ 

মৃদঙ্গ বাজায় অস্ভে সেই যুদ্কে মহোতৎসৰে, 
তখন ত্রিশৃল, গা, শক্তিদবী কৃতি করি । ৫৪ 



৩৮ দেবীমাহাত্থ্যমূ। 

খডগার্দিতিশ্চ শতশো। নিজঘান মহাস্ত্রান্ ॥ 

পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাম্বনবিমোহিতান্।৫৫ 
অস্ুরান্ ভূবিপাশেন বদ্ধাচান্যানকর্ষয়ৎ । 
কেচিদ্দিধাকৃতান্ডী ক্কৈঃখড় গপাতৈস্তথাপরে॥৫৬ 
বিপ্রোথিতা নিপাতেন গদয়। ভূবি শেরতে। 

বেুশ্চ কেচিন্রধির মুষলেন ভূশংহতাঃ ॥৫৭॥ 
কেচিন্নিপাতিতা৷ ভূমৌ ভিন্নাঃ শুলেনবক্ষসি। 
নিরস্তরাঃশরৌঘেন কৃতাঃ কেচিদ্পাজিরে।৫৮॥ 

০ 

খর্জো শত শত হত করিল! অসুর অরি, 

সৃচ্ছিত ঘন্টার শবে দিল কেহ গড়াগড়ি । ৫৫ 

পাশে বাধি অন্ত কেহ করিলেন আকর্ষণ, 

ভীক্ষ খর়ো ঢুই খণ্ড করিলেন অন্যজন । ৫৬. 

গডান্ধাতে নিপাতিত করিল ভূমে শয়ন, 

মুল আখাতে কেহ করিল রক বমন। €&ণ' 

শৃলে বক্ষে ভির কেহ দিল ভূমে গড়াগড়ি” 

ব্রণক্ষেত্রে নিরন্তর শর বরিষণ করি-। ৫৮ 



দ্বিতীয় মাহাত্মা। ৩৯ 

সেনানুকারিণঃ প্রণান্মুমুনুস্ত্িদশার্দনাঃ | 
,কেঘাঞ্চিদ্বাহবশ্ছিন্াশ্ছিন্ন গ্রীবাস্তথাপরে ॥৫৯1 
শিরাংলিপেতুরন্োষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ। 
বিচ্ছিন্নজভ্ঘাস্তপরে পেতৃরুর্ব্যাৎ মহাস্তুরাঃ ॥৬০ 

এক্বাহ্রক্ষিচরণাঃ কেচিদ্দেব্য। িধাককৃতাঃ । 

ছিন্নেপি চান্যে শিরসি পতিত্বাঃপুনরু থিতাঃ॥৬১ 
কবন্ধা যুযুধূর্দেব্য। গৃছীতপরমায়ুধাঃ। 

ননৃতৃশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তৃর্য্যময়াশ্রিতাঃ ॥ ৬২। 

সেনাপতিগণ প্রাণ ত্যঙ্গিল প্রিদশ অরি, 

কারে! বাহুদ্বয় ছিল কেহবা গ্রীবা রহিত । ৫» 

অন্যের পতিত শির অন্য মণ্য-বিদ্বারিত, 
ছিন্ন জঙ্ঘ! অন্যন্থুর ভূমিতলে নিপতিত । ৬* 

একবাহ, আখি, পদ্দ, কাটিয্বাছে দ্বেবী কার, 
ছিন্ন শির নিপতিত, উঠিতেছে পুনর্বার । ৬৯ 

ধরিয়া পরমাষুধ কবন্ধ করিছে রণ, 

নাচিছে তুরীর রবে অপর ঘ্ুহুর গণ ' *২ 



৪০ দেবীমাহাত্বামূ। 

কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খল্ডুিশক্ষ্টিপাণয়ঃ | 
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষস্তো দেবী মন্যেমহাস্তুরাঃ৬৩ 
পাতিতৈরথ নাগা শবৈরস্থুরৈশ্চ বুন্ধরা। 
অগম্যা সা ভবত্তত্র যত্রাভুৎ স মহারণঃ ॥ ৬৪ ॥ 
শোণিতৌঘা মহানদ্যঃ সদ্যন্তত্র প্রস্থআবুত | 
মধ্যে চাস্থুর সৈন্যস্ত বারণাস্থরবাজিনাৎ ॥ ৬৫ ॥ 
ক্ষণেন তন্মহা সৈন্যমন্থ্রাণাৎ তথান্থিকা। 
নিন্যে ক্ষয়ৎ যথা বহিতস্তণদারুমহাচয়হ ॥৬৬। 

ছিন্ন শির কবন্ধের। খড়া, শক্তি, খুটি, ধরি, 
দেবীকে কহিচ্ছে ডাকি “তিষ্ট তিষ্ঠ তিষ্ঠ”” করি । ৬৩ 

পড়িয়া অত্র, রথ, হম্ভি, অশ্ব, ভূমিতল, 

অগম্য হইল তথ! বথায় সে রণস্থল । ৬৪ 

শোনিতের মহানদী হু”লে। সদ্য প্রবাহিভ, 

হস্তি অশ্ব অসুরের সেন! মধো নিপতিত | ৬৫ 

ক্ষণেকে সে ক্হা সৈন্য অন্বিক করিল ক্ষয়, 

অন্থরের, যথ] বহ্তি ভৃপ দার ভ্যপ চয়। ৬৬ 



দ্বিতীয় মাহাত্ম্য | ৪১ 

সচ সিংহো। মহানাদমুত্াজন্ ধূতকেশরঃ। 
শরীরেভ্যোহমরারীণামসুনিব বিচিন্বতি ॥৬৭॥ 
দেব্যাগণৈশ্চতৈত্তত্র কৃতৎ যুদ্ধৎ তথাস্থারৈই। 
যখৈষাৎ তুগ্বুর্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি।৬৮। 

ইতি মার্কগেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বস্তরে 
দেবীমাহাত্স্যে মহিষান্ুরদৈন্য বধে! নাম 

দ্বিতীয়োহুধ্যায় ॥ ২ ॥ 

কম্পিত কেশর সিংহ করিল ছাড়ি গর্জন, 

অমর-অরির প্রাণ দেহ হ'তে বিমোচন | ৬৭ 

করিল অনুর সহ দেবীর গ্রপেরা রণ, 

দেবের! করিল! স্বতি, আকাশে পুষ্পবর্ধণ । ৬৮ 

ইতি মহিযান্ুর--সৈন্য--বধনাম দ্বিতীয় মাহাত্ম্য । 

নারদ, । 



তৃতীয় মাহাত্ম্য । 

ও নমশ্চ্ডিকায়ৈ । 

'ঝষিরুবাচ । 

নিহন্যমানৎ তৎসৈন্যমবলোক্য মহাহস্ুরঃ। 

সেনানীশ্চিক্ষ্রঃকোপাতযযৌযোদ্ধুমথান্বিকাৎ/১ 
স দেবীৎ শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেহস্তরঃ | 

যথা মেরুরগিরেঃ শূঙ্গৎ তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ২। 
১ 

চগ্ীকাকে নমস্কার । 

খধি কহিলেন। 

নিহত সকল সৈন্য নিরখিয়া মহান্জর, 

যুঝিতে অস্থিক সহ আসিল কোপে চিক্ষুর ।১ 

' নুর দেবীকে রণে বরধিল শর গণঃ 

যখ। মেরু শৃর্জে করে তোয়দ তোয় বর্ষশ। ২ 



তৃতীয় মাহাত্বা। ৪৩ 

তস্ত চ্ছিত্বাী ততে। দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্। 

জঘান তুরগান্ বানৈর্যস্তারং চৈববাজিনাৎ ॥৩। 
চিচ্ছেদ্র চ ধনুঃ সদ্য! ধ্বজঞ্চাতিসমুচ্ছি তৎ। 

বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধন্থানমাশু গৈহ ॥ ৪ ॥ 
স ছিন্নধন্বা বিরথে। হতাশ্বো হতসারথিঃ | 

অভ্যধাবত তাৎ দেবীৎ খড়ণিচর্মধরোহসুরঃ।৫। 

সিংহমাহত্য খড়েগন তীশ্ষুধারেণ মুদ্ধনি। 
আজঘান ভুজে সব্যে দেনীমপ'তিবেগবান্ ॥৬| 

লীলায় কাটিয়া দ্বেবী শরজালে সে দকলঃ 

তৃরজ-চণখলক সহ বধিলা তুর ধল।৩ 

কাটিলেন সদ্য ধনু, কাটিলেন চ্চ দবজ, 
ছিন্ন ধনুধারী-গাত্রে বিধিলেন বব ব্রজ। ৪ 

ছিন্ন ধন, রধহীন, নিহত অশ্ব পাঁরধী ; 

খডগা চন্দ্র ধরি বেগে ধাইল দেবীর প্রতি | & 

তীক্ষ খড়্ো আখাতিয়া কেশরার শীস্থান। 

' দ্বেবীকে ও সব্য ভুজে আঘাতিল বেগবাপ। ৬ 



৪৪ দ্েবীমাহাআমৃ। 

তস্যাঃ খড়েগা ভূজৎ গ্রাপা পফাল নৃপনন্দন। 
ততো জগ্রাহ শুলং স কোপাদরুণলোচনঃ ॥৭॥ 

চিক্ষেপচ ততস্তত্ু, ভদ্রক্যাল্যাৎ মহাস্থুরঃ ॥ 

জাহ্বল্যমানৎ তেজোভীরবিবিশ্বমিবান্বরাৎ ॥৮। 

দৃষ্ঠ তদ1 পতচ্ছ.লৎ দেবী শূলমমু্চত | 
তচ্ছ,লৎ শতধ| তেন নীতৎ সচ মহাস্ুরঃ ॥৯| 

হতে তন্মিন মহাৰীর্য্যে মহিষস্তয চমুপতৌ ৷ 
আজগাম গজাবূটশ্চামরস্ত্রিদশার্দনঃ ॥ ১০ ॥ 

লাগি খড় সেই দূজে ভাঙ্গিল, নৃপনন্দন ! 

তখন লইল শৃল কোপে অরুণ লোচন, ৭ 
ভক্রকালী প্রতি তাহা নিক্ষেপিল মহারথ। 

জ্বলস্ভ অস্বর পথে তেঙ্গে রবি বিশ্বযত, ৮ 

পড়িছে দেখিয়া! শূল, দেবী তেয়াণিল1 শূল, 
সে শূল শতধা করি বধিল! অন্রাতুল। ৯ 
মহিষের সেনাপতি মহাবীর্ধ্য হ'লে নাশ, 

আআসিলেক গজারূঢ চামর বিশ ত্রাশ ।১, 



তৃতীয় মাহাত্ম্য । 8৫ 

সোপি শক্তি মুমোচাথ দেব্যান্তামন্থিক1 ভ্রুতৎ। 
হঙ্কারাভিহতাৎ ভূমৌ পাতয়ামাসনিস্রভাৎ॥১১। 
গ্নাৎ শক্তিৎ নিপতিতাৎ দৃ৪1 ক্রোখসমন্থিতঃ। 
চিক্ষেপ চামরঃ শৃলৎ বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনও| ১২. 
ততঃ সিৎহঃ সমুতপত্য গজকুস্তাস্তরস্থিতঃ | 

বাহুযুদ্ধেন যুুধে তেনোচৈস্ত্রিদশারিণা ॥১৩1 
যুদ্ধমানৌ ততস্তৌতু তন্মান্নাগীক্মহীৎগতোৌ । 
যুযুধাতেুতি সৎরন্ধো। প্রহারৈরতিদারু ণৈঠ।১৪॥ 

সেও নিক্ষেপিল শ্রক্তি, দ্রুত তাহা শ্বরেশ্বরী 

হুস্কারি আঘাতী ভূমে ফেলিল নিষ্প'ভ করি ।১১ 

ভগ্ন শক্তি নিপতিত দেখি, ক্রোধ সম্বিত 

চামপ্র হানিল শূলঃ হইল বাণে ছেদিত।১হ, 
লম্ফ দ্রিপ্না উঠি সিংহ গজ কুস্তাত্তর স্থিত, 
আরভ্তিল বাহ যুদ্ধ ত্রি্ষশ-অরি সহিত । ১৩ 

তাহাদের যুদ্ধে হস্তি ভূমিতলে নিপতিত; 

দ্লাকুণ প্রহারে ঘোর গর্ভি্ঘ হ'লো যুদ্ধাস্কিত। ১৪ 



৪৬ দেবীমাহাত্বামূ। 

ততোবেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মবগারিণ?। 

করপ্রহারেণ শিরশ্চামরন্য পৃথক্কৃতৎ ॥ ১৫ ॥ 
উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষার্দিভিহতিঃ | 

দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈবকরালশ্চ নিপাতিতঃ ॥১৬। 
দেবী ক্রুদ্বা গদাপা তৈশ্চুর্য়ামাস চোদ্যতৎ । 
বাস্কলংভিন্দিপালেনবা গৈস্তাঅৎতথাহ্ধকৎ॥১৭ 
উগ্রাস্থমুগ্রবীর্য্যৎ তখৈব চ মঙ্থাহন্ুৎ | 
ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী ॥ ১৮॥ 

বেগে লদ্ফ দিয় শৃনো, পড়ি মৃগশক্রবীর 
করাধাতে চারের পৃথক করিল শির ১৫ 

শিল। বৃক্ষাঘাতে রণে উদগ্র হইল হস্ত, 

দণ্ড মুষ্টি আতাতেতে করাল হুইল গত 1১৬ 

ত্রুদ্ধা দেবী গদ্াপাতে চুর্পিত দমরোদ্যত 
বাস্কবল ; অন্ধক, তা, ভিন্দিপালে হ'ল হত ।১৭ 

উগ্র আস্য, উদ্রবীর্ধ্য, মহাহনু। হুর অরি 

_ বিনাশিলা ব্রিপলেতে, ্রিনেত্রা পরমেশ্বর ।১৮ 



তৃতীয় মাহাত্ম্য । ৪৭ 

বিড়ালস্যাদিন! কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ। 
দুর্দরৎ ভুর্ন্ম খঞ্চোভৌ শরৈনিন্যে যমক্ষয়ৎ।১৯ 
এবৎ সৎক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহিষাস্থরঃ | 
মাহিষেণ স্বরূপেণ ভ্রাপয়ামাস তান্ গণান্।২০॥ 

কাৎশ্চিতু,গুপ্রহারেণ ক্ষুরক্ষে পৈস্তখাপরান্। 
লাঙ্গুলতাড়িতাৎশ্চান্যান্শুঙ্গাভ্যাঞ্চবিদারিতান্২১ 
বেগেন কাখশ্চিদপরান্না্দেন ভ্রমণে ন চ। 

নিশ্বামপবনেনা ন্যান্ পাতয়ামাম ভূতলে ॥২২॥ 

কায়া হণ্ে বিড়ালের অিতে কাটিলা শির, 
শরে গেল যমালয় ছৃষ্ধর্য দুর্মুখ বীর। ১৯ 

এরূপে হইলে ক্ষয় সটসন্যে মহিষান্ুর 

মহিষ স্বরূপে গণে করিলেক ভ্রাসাতুর ।২* 

করিল কাহাকে তুণ্ডে, কারে খুরে আঘাতিত, 

লাঙ্গ,লে তাড়িত কারে, কারে শৃঙ্গে বিদারিত।২১* 
কারে বেগে, কারে নাদে; কারে ভ্রযণের বলে 

নিশ্বাস পবনে অন্যে ফেলিতেহছ ভুমিতলে 1২২ 



৪৮ . দেবীমাহাত্মমৃ। 

নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সোহসুরঃ। 

সিংহহহন্তংমহা দেব্যাঃকোপঞ্ক্রেততোন্বিকা॥২৩ 

সোহপি কোপান্মহাবীর্য্যঃ খুরক্ষুপ্নমহীতলঃ। 

শুঙ্গাভ্যাৎ পর্ববতানুচ্চাৎশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ২৪ 
বেগভ্রযণবিক্ষুণ্রী মহী তস্য ব্যশীর্যযত | 
লাল ,লেনাহতশ্চাৰ্িঃ প্লাবয়ামাস সর্বতঃ ॥২৫॥ 

ধৃতশুঙ্গবিভিন্াশ্ট খণ্ডুখণ্ডৎ যধুর্ঘনাঃ। 
শ্বাসানিলান্তাঃশতশোনিপেতুর্ভিসোহচলাঃ ২৬| 

উওর সাপ ৯/৯ 

নিপাতি প্রমথ দৈন্যঃ ধাইল মহিষ বীর 

বধিতে দেবীর সিংহ; অস্থিকা কোপে অধীর ।২৩ 
সেও করিলেক ক্রোধে খুর ক্কু্ন মহীতল, 

নিন।দিল, নিক্ষেপিল শৃর্েতে উচ্চ অচল 1২৪ 
তার বেগ ভ্রমণেতে ক্ষু্ী মৃহী হণলে। শীর্ণ, 

লাঙ্গলে আহত নিস্ু করিল জগত্তাকীর্ন।২৫ 

কম্পিত শৃঙ্গ আঘাতে ধও খণ্ড মেঘ ঘব 
শ্বালানিলে হ'ল কিণ্ড গিরিমালা হ'তে নভঃ । ১, 



তৃতীয় মাছাব্বয । . ৪৯ 

ইতি ক্রোধসমাধ্ম[তমাপতন্তৎ মহাশৃরৎ | 
দৃ&1সাচপ্ডিকাকোপহতদ্ধায়তদাৎকরোৎ ॥২৭। 

'! ক্ষিগ্ত1 তস্য বৈ পাশৎ তৎ ববন্দযহাশূরৎ ॥ 
তত্যাজ মাহিষং রূপৎমোহুপিবদ্ধে। মহাম্বধে ২৮ 

ততঃ সিংছোহভবৎ সদ্যো যাবত্তস্যান্বিকাশিরঃ 

ছিনতি তাবৎ পুরুষ খড়গাপাণিরদৃশ্যত ॥২৯। 

তত এবাণু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ। 
তহখড়গচ্্মাণাসার্ধংততঃসোহুভূম্মহাগজ21৩০॥ 

আমিতেছে মহাহুর ক্রোধেতে উন্নত প্রাপ্প, 

তাহাকে বধিতে ক্রোধ করিলেন চ্ডিকার ২৭ 

ব।ধিলেন মহানুর পাশান্ত্র করি ক্ষেপণ ; 

সে ত্যঙ্জি মহিষ রূপ আরম্িল মহারণ।২৮ 

হইল কেশরী সদ্য যাবত অশ্বিকা শির 

কাটিলেন, দেখ দিল খড়া পাপি মহাবীর । ২৪, 
কাটিল! তাহাকে শীদ্্র প্রহারি সায়কত্রজ 

* খা চণ্ম ধরি দেবী, হইল সৈ মহাগজ 1৩৯ 



৫৯ »দেবীমাহাত্ম্যম্ । 

করেণ চ মহামিংহৎ তঞ্চকর্ষ চ গঙ্ভ চ। 

কর্ষতস্ত করৎ দেবী খড়েগন নিরকুস্তত ॥৩১। 

ততে। মহান্ত্ররে। ভরে মাহিষৎ বপুরাস্থিতত | * 
তখৈব ক্ষোভয়ামাস ব্রৈলোক্যৎ দ চরাচর॥৩২, 

ততঃ ক্রুদ্ধ! জগন্মাত। চগ্ডিকাপানযুত্তমৎ ! 

পপো পুনঃপুনঃশ্চৈব জহাসারণলোচনা ॥৩৩ 
ননদচাস্থুরঃ সোশুপি বলবীর্ধ্য মদোদ্ধতঃ ! 
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপচগ্ডিকাৎ প্রতি ভূধরান্:৩৪ 

পপর রগ প্র. তা 

শু্ড ছানা মহামিংহ কধিল, গঞ্জিল আর, 
কাটিল সে শুও দেবী করির। খা প্রহার 1৩১ 
ভখন ধরিল পুনঃ মহিষের কলেবব্র, 

ক্ষোভিত কবিল তাহে ত্রৈলোক্য ও চরাচর ৩২ 
র্ধন জগতমাত! করি পান পানোত্তম, 

হাসিলেন পুনঃ পুনঃ, কোধে অরুণ নয়ন ।৩৩ 

নাদিল অন্থর সেও বলবীরধ্য সদোদ্ধত, 

শৃক্ষে চণ্ডিকার প্রতি“নিক্ষেপি ভূধর কত। ৩৪ 



ভৃতীর মাহাস্মা। ৫ 

সা চ তান, প্রহিতাহন্তেন চূর্ণযন্তীশরোৎক রৈঠ! 
উবাচ তৎ মদোদ্ধ,তমুখরাগাকুলাক্ষরং ॥৩৫| 

দেব্যুবাচ। গর্জগর্জাক্ষণৃৎমুউ়মধুযাবৎপিবাম্যহৎ। 
ময়। তবয়ি হতেহ ত্ৈব গর্জিিষ্যস্ত্যা শুদেবতাঠ৩৬ 
খষিরুবাচ।এবমুক্1সমুৎপ ত্যসারূঢাতৎমহাস্থবৎ 
পদেনাক্রম্য কে চ শুলে নৈনমতাড়য়ৎ ॥৩৭॥ 
ততঃ সোহু পিপাদাক্তান্তত্তয়। নিজমুখাততঃ | 

অদ্ধনিক্ষান্ত এবাতি দেব্যা বীর্যেণ সংরৃত2/৩৮ 
শপ পপ শশী ৭ শত পা চা পাপ আস 

দেবী শরজালে তাহা করিলেন বিচুর্ণিত, 

করিলেন মুখরাগ--মদোদ্ধত আকুলিত।৩৫ 
দেবী কহিলেন। 

“গঞ্জ গঞ্জ মূঢ় ! মধু পান করি যতক্ষণ ! 

তোমাকে বধিলে শীন্র গঞ্জিবেন দেবগণ্ |” ও৬ 
যি কহিলেন। 

ইহ! কহি একলন্ফে আরোহিয়া ক্রোধাকুল, 
অন্থরে আক্রমি পদে, কণ্ঠে হানিলেন শৃল। ৬৭ . 
তখন সে পদাক্রান্ত, তুলে অর্ধ বিনিদ্ুত 

লিজ মুখ হ'তে, হ'লো দ্বেবীরু বীর্যে সংবৃত।৩৮ 



৫হ দেবীষাহাত্মা্ 

অদ্ধনিক্কান্ত এবাসে। যুদ্ধমানো। মহাস্তথরঃ 1 
তয় মহাসিন। দেক্যা শিরশ্ছিত্ব। নিপাতি ত:৩৯ 

ততে। হাহ! কতৎসর্বহৎ দৈত্যসৈন্যৎ ননাশন্তৎ 
প্রহর্ষঞ্চ পর, জগ্মুঃ সকল দেবতাগপাঃ ॥৪০। 

তুপ্বুত্তাৎ সুরাদেবাৎ সহ দেব্যে/ হধিতিঃ। 
জগ্গন্ধরর্পতয়ে! ননৃতৃশ্চাপ্নরোগণাঃ ॥৪১॥ 
ইতি মার্কগেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বত্তরে দেবী- 
মাহাত্ো মহিষাস্থরবধোনাম তৃতীয়োহধ্যায় ॥৩। 

সুঝিলেক মহান্থর হু”য়ে অর্থ বিনির্গত, 
অসিতে কাটিয়া! শির দেবী করিলেন হত 1৩৯ 

দৈত্য সৈন্য হ'লে নাশ করি তবে হাহ?কার, 

হইল পরম হর্ষ সমুদয় দেবতার 1৪০ 

করিল! দেবীর স্কতি দেব খাবি তপোধন, 

গাইল গন্ধর্ব পতি নাচিল অপ.সরা গণ ।8১ 
ইতি মহ্যান্ছর বখনামক তৃতীয়মাহাত্থয । 



চতুর্থ মাহাত্ম্য ৷ 

ও নমস্চণ্ডিকায়ে | 

ধষিরুবাচ । 

শুক্রাদয়ঃ স্থরগণথ নিহতেহতিবী্যে 
তম্মিন দুরাআ্সনি ম্ুরারিবলে চ 'দেব্য। ! 
তাৎ তুগ্বুঃ প্রণতিনভ্রশিরোধরাৎপ। 
বাগ ভিঃ গ্রহ্র্পুলকোদগম চারুদেহাঃ 1১1 

চঙ্ডিকাকে নমস্কার । 

খষি কহিলেন। 

ছরাহা! আুরারি বল অতি বীধ্য নিপাতিত 

হলে দেবী পরাক্রমে, শক্র আদি হরপণে 

করিল তাহার স্ততি,_চারুদ্দেহ, রোমাঞ্চিত,-_. 

প্রপিত নম মত্যকে, অথরে, অংসে, বনে? 1 5 



৫৪ দেবীমাহাত্মাম্ । 

দেব্যা যয়া৷ ততমিদৎ জগদাত্মশক্ত্যা 

নিশেষঃদেবগণশক্তি সমুহমুর্তী] | 

তামন্বিকামখিলদেবমহর্ষিপুজ্যাৎ 

ভক্ত্য। নতাঃ ন্ম বিদ্বধাতু শুভানি সা নঃ ॥২॥ 
ষস্যাঃ প্রভাবমতৃূলৎ ভগবাননস্তে। 

ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্ত,মলৎ বলঞ্চ। 

পা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায় 

নাশায় চাণডভ ভগ্নুলা মতিৎ করোতু ॥৩॥ 
জিপি এ প্র 

জগতের আত্ম শক্তি, সন্দদেব শক্তিরূপা, 

যে দেবীর দ্বার] ব্যাপ্তা এত বিশ্ব টরাচর ; 

অখিল দেব-মহর্ধি-পুজি'তা সে জন্থিকা়, 

ভক্তিভরে নমি সবে, মঙ্গল বধান কর। ২ 

ভগবান্ নারায়ণ ব্রন্মা হও নাহি পারে 

বর্ণিতে অতল বল, অতুল প্রভাব ধার ; 

গালিতে অখিল বিশ্ব, নাশিতে অগুভ, ভয় 

সে অন্থিক! মহাদেবী কর মতি অনিবার । ৩ 



চতুর্থ মাহাত্ম্য। ৫৫ 

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাৎ ভবনেলক্ষীঃ 

পাপাস্মনাৎ কৃতধিয়াৎ হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ। 
শ্রদ্ধাঃ সতাৎ কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা তাহ ত্বাৎ 
নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বং ॥৪| 

কিৎ বর্ময়াম তব বূপমচিস্ত্যমেতৎ 

কিঞ্চাতিবীর্য্যমন্থরক্ষয়কারি ভূরি । 
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবানি যানি 

সর্ধবেষু দেব্যান্থরদেবগণাদিকেষু ॥৫॥ 

স্টরূত ভবনে লক্ষ্মী, অলম্মী ছুম্কত ঘরে, 

ধীমান্ হদয়ে বুদ্ধি স্বরং যে মহেশ্বরী, 

জন গণের শ্রদ্ধা, লত্জ1 কুল-জননীর , 

পালহ হে দ্বেবি! বিশ্ব তোমাকে প্রণাম করি। ৪ 

কি আর বর্ণিব এই অচিজ্ত্য রূপ তোমার ? 
অসংখ্য অনুর নাশী কিন্বা অতিবীধ্য তব? 

কিম্বা! সব্ব দেবানুরগণদের আহবেতে, 

তোমার চরিত ষাহা। কি আর আমরা কব ? ৫ 



৫৬ দেবীমাহাত্যযম্। 

হেতৃঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ 
ন'জ্জায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা ॥ 
সব্বাশ্রয়াখিলমিদৎ জগদখশত্ভৃত- 

মব্যাকৃতা হি পরমা প্র্কতিজ্ত মাদ্যা ।1৬।। 
ষস্যাঃ সমস্তস্থুরতা সমুদ্ীরণেন 
তৃপ্তিৎ প্রয়াতি সকলেছু মখেষু দেবি । 
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু- 
রুচ্চার্ষ্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ 11৭|। 

সমস্ত জগত হেতু, ত্রিখুণা, না জানে দোষী 
হরি হর দেবগণ, না! পায় তোমার পার ; 

পরমা আদ্য প্রকৃতি অখিলের সর্ধ্যাশ্রয়া, 

তুমি এই জগতের অংশতৃত1 অবিকার । ৬ 
যার নাম উচ্চারণে সমুক্ধায় দেবগণ 

সক্ষল যঙ্ছেতে সদ! তৃপ্তি লাভ করে, দেবি! 

তুমি স্বাহা ; পিতৃদের তৃঙ্থি হেতু সুচ্চার্ধ্য, 
শধাও ভূমিই, দেবি! সব্বজন গণ -সবী। এ 



চতুর্থ মাহাত্ম্য €৭ 

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যযহাত্রতা চ 
অভ্যপ্যসে স্থনিয়তেক্দিয়তত্বসারৈঃ। 
মোক্ষার্থিতিমুর্নিভিরত্তসমন্ডরদ্দোষৈ- 
বিদ্যাসি সা ভগবতি পরমাহি দেবি ॥৮1। 
শব্দাত্মিকাস্থবিমলর্গাজুযাৎনিধান- 

মুগদীত রমাপদ পাঠবতাঞ্চ সান্সাৎ। 
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভব ভাবনায় 

বার্ভা চ সর্বজগতাৎ পরমার্ভিহন্ত্রী ॥৯। 

অবচিস্তয মুক্তি ছেতু যেই দেবী মহাব্রতা। 
জিতেশ্রিয় তত্ব জ্ঞানী করে নিত্য ধ্যান ধার,-- 

করে ধ্যান রুনিগণ মোক্ষাকাজলি পাপহীন, 

ভূমি বিদ্য', ভগবতি ! পরমা হে দেবি! আর। ৮ 
স্বিমল শন্বাব্ধিকা খক ও যু নিধান, 

পঠিত সাম বেদের গীত বাণি মনোহর, 

ত্রিবেদ স্বরূপা, দেবী, প্রবৃতি সং্টির তরে, 
“তুমি সর্ব জগতের হঃখ হস্তরী শ্রে্টতরা। » 



&৮ দেবীমাহাত্ম্যমূ । 

মেধাসি দেবি বিদিতাখিল শাস্ত্রনারা 
ছুর্গাসি দুগভবসাগরনৌরসঙ্গ। ৷ 
শ্রীঃকৈটভারিহ্ৃদয়ৈকক্ তাধিবাস। 
গৌরী ত্বমেব শশীমৌলীকুতগু তিষ্ঠ] 11১০।। 

ঈষৎসহাসমমলৎ পরিপুর্ণচন্দ্র- 
বিশ্বানুকারি কনকোতমকান্তিকান্তৎ | 

'অতারভূতৎ গুহৃতমাগ্তরূষা তথাপি 
বক্ত,ৎ বিলোক্য সহসা মহিষাস্রেণ ॥১১।। 

মেধা তুমি তুমি দেবি! অখিল শাস্সের সার 

ভুর্গা ভূমি, সঙ্গহীন ভব সাগরের তরী, 
ভুমি লক্ষ্মী কৈটভারি হৃদি পল্প নিবাসিনী, 

ভূমি গোরী, তুমি দেবি ! প্রতিষ্ঠা শীশেখরী । ১, 

পরিপূর্ণ চঞ্স-বিশ্ব-অনুকারী মনোহর 

'কনক কান্তি উত্তম, ঈষৎ অমল হাসি,-- 

নিরধি বদন হেন, তথাপি মহিষাহুর 

এ প্রহারিল ক্রোধে শীঘ্র অতীব অদ্ভুত বাসী । ১১ 



চতুর্থ মাহাত্ম্য । ৫১ 

দৃগাতু দেবী কুপিতৎ ভ্ুকুটীকরাল 
মুদ্যচ্ছশান্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্য: | 
গ্রাণান্ মুমোচ মহিষক্তদ তীবচিত্রৎ 

কৈজীব্যতে হি কুপিতাস্তকদর্শনেন ॥১২।। 
দেবি প্রসীদ পরম! ভবতী ভবায় 

সদ্যে৷। বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি । 
বিজ্রাতমেবতদধুনৈব ষদস্তমেত- 
ন্নীতৎ বলৎ সুবিপুলৎ অহিষাস্রস্য |1১৩।। 

দেখিয়৷ কুপিত তব ক্রকুটা করাল মুখ, 

উদ্দিত শশাঙ্ক ভ্বি, নাহি যে সদ্যজীবন 

ত্যজিল মহিবাস্থর, অতীব বিচিত্র তাহা, 

কে পারে বাচিতে, করি কুপিত যম দর্শন ? ১২ 

প্রসন্ন হইলে হও পরমা সষ্টির হেতু, 
কোপবতী হ'লে কর সদ্য কুল বিনাশিতঃ 

জানিনু এখন ইহা, যে হেতু হইল তাহে 
মহিষাহুরের বল সুবিপুল অস্তমিত। ১৩ 



৬ দেবীমাহাত্মযম্। 

তে সম্মত জনপদেষু ধনানি তেষাং 
তেষাং যশাংসিন চ সীদতি ধন্বর্গ; | 

ধন্যা স্তএব নিভৃতাত্মজভূত্যদার। 

যেষাং সদাভুদয়দা ভবতী প্রসন্ন ॥॥১৪।। 
ধন্মাণি দেবি সকলানি সদৈবকশ্মা- 
প্যতাদৃতঃ গ্রতিদিনং স্ুুকৃতী করোতি । 

স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতি প্রসাদা- 

ল্লোকক্রয়েছপি ফলদাননু দেবি তেন 11১৫।। 

খ্যাত তার! জন পদে, হয় ভাহাদের ধন, 

হয় তাহাদের যশ, ধর্ম, বর ক্ষয়হীন, 

ধন্য তারা, হুপালিত পুত্র কন্য। ভূত্য দারা, 
প্রসন্না, অভ্যঙষয়দণ, যাহাদেরে চির দিন । ১৪ 

হে দেবি! সকল ধর্ম, কর্ম, সে স্ৃকৃতি নর 

করে সদা প্রতিদিন আদরেতে আচরণ; 

পায় স্বর্গ অনন্তর তোমার শ্রমাদ্দে ভাছে, 
হও তিন লোকে দেবি! ফলম্াত অন্ক্ষণ | ১৫ 



চতুর্থ যাহা । ৬১ 

ছুর্গে স্মুতা হরমি ভীতিমশেষজন্তোঃ 
স্বস্থৈঃ স্মু তামতিমতীব শুভাং দদানি। 
দারিজ্যংছুঃখতয়হারিপি ক। ত্বদন্য। 

সর্ধবোপকার করণায় সদাদ্রচিভা। 11১৬॥ 
এভিহ তৈজ্জগছুপৈতি সৃখস্তখৈতে 
কুর্বস্ত নাম নরকার চিরায় পাপহ। 
গ্রামম্বত্যুনধিপম্য দিবহ প্রয়াস্তত 

মত্বেতিন্যুনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি 1|১৭।। 

হে ভর্গে। স্থরিলে হর অশেষ জন্র ভয়ুঃ 

ম্মরিলে নুশ্ছির চিতে কর শুভ মি দ্বান, 

জারিদ্র ও ডুঃখ-ভয়-হারিণী কে তোমা বিনা ? 

স্বরূপ উপকার করিতে সদান্্র প্রাণ ? ১৬ 

ইহাদের মৃত হ'তে হলে! জগতের হুখ, 
কি পাপ করিতেছিল চির নরকের তরে £ ' 

সংগ্রাম মৃভ্যুর লঙ্য প্রদ্ধানিতে দ্িব্যলোক 

বিনাশিলে ভাহাদেরে হে ছবি! সমর করে ১৭7। 



শু দেবীমাহাম্মামূ। 

দৃষ্টেব কিং ন ভবতী প্রকরোতি তম্ম 
অর্বাস্থরানরিযু ষৎ প্রহিণোষি শম্ত্রৎ । 

লোকান্ প্রয়ান্ত রিপবোহুপি হি শস্ত্রপৃত। 

ইহ মতিভ্ভঠবতি তেঘপি তেহতিসাধ্বী |1১৮।। 
খ্গিপ্রভানিকরবিস্ফ,রণৈ স্তথোগ্রৈঃ 

শ্লাগ্রকান্তিনিবহেন দূশোহ সুরাণাৎ । 
যন্নাগতা বিলয়মৎগুমদিন্দু খণ্ড" 

যোগ্যান্নৎ তৰ বিলোকয়তাং তদেতৎ 11১৯।। 
৯ ৯ পপ পারাটা রা এ পলা ৯৬ 

দৃষ্টিমাত্র পারিতে না! কন্ধিতে কি ভম্ম সব, 
অনুরগণে ধে অস্ত প্রহারিলে, ভগবতি ! ? 

শক্রগণে। হউক্ প্রাপ্ত শস্ত্র পুত পুপ্যলোক, 

অতি সাধবী তুমি তাহে হ'লো। তব হেন মতি 1১৮ 

শৃলাগ্র উগ্র কাস্তিতে খঙ্জা প্রভাবিস্ক,রণে, 

না হইল হত রণদে যে সব অন্থরগণ, 

হল বিলয় সব, দেবি! বিলোকন করি 

তব এই অংশুপু্ণ ইন্দু খণ্ড নিভানন। ১৯ 



চতুর্থ মাহাস্ত্। 

দুর্ব তর্ত্তশমনং তব দেবি শীলৎ 
রূপস্তৈতদ্বিচিন্ত্যমতুলযমনোয। 
বাধা হস্ত হুতদেব পরাক্রমাণাৎ 
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয় তৃয়েখং |1২০।। 
কেনোপমা ভবতু তেহুস্য পরাক্রমস্য 
রূপঞ্চ শক্রতয়কাধ্যতিহারি কুত্র । 

চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠ রতা চ দৃষ্। 
ত্বষ্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়োহপি ॥২১ 

পেশ পা বশী সপ তপ্ত 

দুধ তত দমনকারী হে দেবি! চরিত্র তব, 
অন্যের অচিস্তানীয় রূপ তব অতুলিত ; 

দেব-পরাক্রম-হারী অন্থুরনণশক বীর্ধা। 

ৰৈরিতেও এইরূপে দয়া তব প্রকটিত। ২ 

তব এ পরাক্ষমের আছে কি উপমা ভবে? 

শক্রভয়-কাধ্য-হারী কোথার রূপ এমন ? 

চিতে কপা, সমরের নিষ্ঠুরতা, ত্রিভুঝনে 

ছে দেবি বরদে! করি তোমাতেই দরশন। ২১ 

থপ আপ ৯০ সক ০০৭ 

৬৩ 

চ 

লে ১২৯ রা 

| ৫ছি৫ 
্ পদ ১ নি 



৪ দ্বেবীমাহাত্ম্যম্। 

ত্রিলোক্য মেতদখিলৎ রিপুনাঁশনেন 
ত্রাতৎ ত্তয়! সমরমুদ্ধনি তেহপি হৃত্বা। 
নীত। দিবৎ রিপুগণ। ভয়মপাপান্ত- 
মম্মাকমুন্মদস্থরারি ভবন্নমন্তে |1২২॥। 

শূলেন পাহি নে। দেবি পাহি খড়েশন চান্ছিকে 
ঘণ্টাম্বনেন নঃ পাহি চাপজরানিংস্বনেন চ।২৩ 
গ্রাচ্যাৎ রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে । 

ভ্রামণেনাত্ম শূলস্য উত্তরস্যাৎ তথেশ্বরি 11২৪। 

টহলোক্য অধিল এই রিপুনাশে করি ত্রাণ, 

বহিয়! সমর ক্ষেত্রে পাঠাইল। ধত অরি 

ছিব্যলোকে ;॥ আমাদের উন্মদ্দ হ্রারিভয 

করিলে হুদুরীকৃত,--তোমাকে প্রণাম করি ২২ 

শলে রক্ষ আমাদেরকে, রক্ষ খড়েগ, হে অস্থিকে ! 

» স্বপ্টাস্বনে কর রক্ষা রক্ষ ধন্থগুণে, 
রক্ষ পৃৰের, পশ্চিমেতে, চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে, 

উত্তরে রক্ষ' ঈীশ্বরি নিজ শৃল আম্কালনে। ₹৩ 1২৪ 



চতুর্থ মাহান্ব্য। ৬৫ 

সৌম্যানি যানি রূপাণি ব্রিলোক্যে বিচরস্তি তে 
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈরক্ষাম্মাৎস্তথ। ভুবমা।২৫ 
'ধড়গীশুলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেহুন্বিকে। 
করপন্লুবনঙ্গীনি তৈরম্মান্ রক্ষ সর্বতঃ ॥২৬ 

খষিরবাচ | 

এবং স্ততা সুৈদ্দিবোঃ কুহ্থমৈনন্দনোদ্ভবৈঃ | 
অচ্চি তাৎজগতাত্ধাত্রীতথাগন্ধানুলেপ নৈগ২৭॥ 

০ পো শপ প্র পারাপার পর এ পাপা সপ ০ এ 

যেই সৌম্যারূপে কর ভ্রিলোকেতে বিচরণ-- 

অতি ঘোরা, তাহে রক্ষ সব্বরূপে সুরাদিকে, 

খঙ্গ শুল গদ। অস্ম কর-পল্পব শোভন, _- 

সন্বরূপে আমাদেরে রক্ষ তাহে, হে অন্থিকে 1২৫।২৬ 

ধষি কহিলেন। 

করি সজ্ততি হরগণ নন্দন কুল্পমগণে 

পুজিলা জগত দাত্রী হুগন্ধ জন্গুলেপনে। ২৭ 
£ 



৬৬ দেবীমাহাত্যমূ। 

ভক্তযা সম স্তৈস্ত্িদ শৈর্দিব্যে ধুঁপৈস্ত ধুপিতা 
প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরানা।২৮ 

দেব্যুবাচ। 

ব্রিয়তাহ ভ্রিদশঃ সর্কে যদন্মভ্বোহ ভিবাঞ্ছিতম্ 

দদাম্যহমতিগ্রীতা। স্ত বৈরেভিঃ স্থপুজিতা॥২৯। 

দেবা ভচ?। 

ভগবত্যা কৃতৎ সর্দ্বৎ ন কিঞ্চিদিবশিষাতে | 

যদয়ং নিহতঃ শক্ররম্মাকৎ মহিযাস্ত্ররঃ ॥৩০। 
৮ পন পা ০ উপ.» 

দেব দ্বারা ভক্তিভার ধুপেতে হয়ে ধুপিত। 

কহিল প্রণত সুরে নুমুখী কু গ্রসন্নিতা। ২৮ 

দেবী কহিলেন। 

কহ সব্ব দেবগণ তো'মার্দের কি বান্থিত ? 

দিব আমি হয়ে স্তবে হ্থুপুজিতা, অতি ভ্রীত। ২৯ 

দেবভার1। কহিলেন। 

করিলেন ভগবতী সব, কিছু নাহি আর 

খন মহিযান্দ্ুর হত শক্রে দেবতার । ৩* 



চতুর্থ মাহাত্ম্য । শুন 

ধদিবাপি বরে দেয়জ্তয়াম্মাকৎ মহেশ্বরি। 

স্মৃতা সংস্ম তাত্বংনোহিৎসেথাঃপরমাপদঃ৩১ 
ধশ্চ মর্ভ্যস্ত বৈরেভিস্তহস্তোষ্যত্যমলাননে। 
তস্য বিত্র্দিবিভ বৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্ ॥৩২॥ 
বৃদ্ধয়ে২ম্মৎপ্রসন্া ত্বৎ ভবেথাঃ সর্বদান্থিকে॥৩৩ 

থষিরুবাচ । 

ইতি প্রসাদিতা৷ দে বৈর্জগতোহর্থে তখাত্মনঃ। 
তথেত্যুক্তু1 ভদ্রকালী বভুবান্তহিতা নৃপ ॥৩৪। 

সচেতন 

তবু ষি দিবে বর আমাদের মহেশ্বরি ! 

নাশিও পরমাপদ যখন আমরা স্রি ॥ ৩১ 

যে নর এস্ডবে তোমা তৃষিবে অমলাননে ! 

সমৃদ্ধি বিভবে তাকে, সম্পদ স্ত্রী পুত্র ধনে, ৩২ 
বাড়াও অস্থিকে ! তুমি প্রসনা যে দেবগণে 1 ৩৩ 

খষি কহিলেন । 

ভগত ও দেব তরে এরূপে হ'য়ে প্রাধিতা, 

“তাই হউক”/--বলি কালী হইলেন অন্তহিতা ৩৪ 



৬৮" দেবীমাহাজম্। 

ইত্যেতৎ কথিতৎ ভূপ সম্ভূতা না যথা পুরা । 
দেবী দেবশরীরেভ্যে। জগক্রয়হি তৈষিণী॥৩৫! 
পুনশ্চ গৌরীদেহ। সা সমুদূতা ষথাভবৎ। 
বধায় দু্ইদৈত্যান্যাৎ তথ] শুন্তনিশুভ্তয়ে। ৩৬ 
রক্ষণায় চ লোকানাৎ দেবানামুপকারিণী । 

তচ্ছ্ গুঘ ময়াখ্যাতৎ যখাবৎ কথয়ামি তে ॥৩৭॥ 

ইতি মার্কপেয়পুরাণে স|বর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী- 
মাহাক্স্যে শক্রাদিস্ততির্নাম চতুর্থোহপ্যায় | 
১১ ম্্ সা পপ পি বাপ ১৪৮০৯ /-৯৯-উ৯--পপ নল 

কহিলাম বথা পুর্নবে হইল! সম্ভৃতা তিনি 

দেব দেহ হ'তে দেবী, ভ্রিজগত হিতৈষিণী। ৩৫ 

যেই রূপে হইলেন গৌরী দে পুনবর্বার, 
বধিতে নিশুস্ত শুস্ত দুষ্ট দৈত্য দ্ুরাচার, ৩৬ 

'সাধিতে দেবের হিত রক্ষিবারে লোকগণ-- 

আখ্যাত করিব আমি শুন সেই বিবরণ । ৩৭ 

ইতি শক্রদি স্কতি নামক চতুর্থ মাহাত্মা। 
ভজন [তলার 
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ও নমশ্চগ্িকায়ে । 

থষিরুবাচ । 
শুর। শুলভ্তনিশুন্তাভ্যামস্থরাভ্যাৎ শচীপতেঃ। 

ভ্েলোক্যৎ ষক্ঞভাগাশ্চ হুতা৷ মদবলা শ্রয়াৎ॥১। 
হাবেব সুর্ধাতাৎ তছদধিকারথ তখৈন্নবূ। 

কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণন্য চ ॥২॥ 
সা শীপ 

চণ্ডিকাকে নমস্কার । 

ধষে কহিলেন । 

হরিল ইন্দ্র পুর্বে শুস্ত ও নিশুস্বদয় 
বোলোক। ও যজ্জ ভাগ করি মদ বলাশ্রয্ব। ১ 

স্র্যযত, চক্র, তার সেই রূপে অধিকার 

ফপিলে, ও কুবরতৃ, ষামা। বকুণত্ব আর । ২ 



৭ দেবীমাহাত্ম্যযূ। 

তাবেব পবনর্ধিঞ্চ চক্রতুর্বহ্িকন্ম চ ॥ 

ততোদেবাবিনিদ্ধ, তাভরগুরাজ্যাঃ পরাজ্িতাঃ 1৩। 

হৃতাধিকারাস্ত্িদশাস্তাভ্যাৎ সর্ধে নিরাকৃতাঃ ৷ 

মহা স্থরাভ্যান্তান্দেবীৎ জংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্ ॥৪॥ 

তয়াম্মাকৎ বরে! দত্তো যথাপৎস্থ ম্মু তাখিলাঃ 
ভবতাৎ নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥৫॥ 

ইতি কৃত্বা মতিন্দেবা হিমবন্তৎ নগেশ্বরয্ ॥ 

জগ্মস্তব্রততো! দেবীৎ বিষুমায়াহ, প্রতু€ বৃঃ।৬। 
তত তা লস ও 

লইল পবন-দ্ি, বহ্চি-ভ্্ম দুর্বিদনীত, 

ভ্রষ্ট রাজা দেবগণ নিষ্কাসিত, পবাজিত । ৩ 

হৃতরাজ্য; মহাহুর হস্তে, লভি নির্বাসন, 

সে দেবী অপবাজিতা ম্মারলেক দেবগণ । ৪ 

দিল বর,-“আপদেতে ম্মরিলে অমর গণ, 

নাশিব পরমাপদ তোমাদের সেইক্ষণ?। | 

ইহ1 মনে করি গিয়া নগেশখ্বর উঠ 

* দেবী বিষণ মায়া স্ততি করিল দেব সকলে ।৬ 



সঞ্চম মাহাত্ব্য। থ১ 

দেবা উচুঃ। 
নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সতত নমঃ 
নমঃপ্রকৃত্যৈভদ্রায়ৈ নিয়তাও প্রণতাঃ কম তাথ।৭ 
রৌদ্রায়ৈনমোনিত্যায়ৈগৌর্যোধাব্রেনমোনমত। 
জোতস্নায়ৈচেন্দুরূপি ণোস্ুখায়েসততংনমঞ%৮॥ 
কল্যাণোপ্রণতা বৃদ্ধি সিদ্ধৈ কুর্ো নমো নমঃ 
নৈত্যৈভূভূতাৎ্লক্ষোপর্ব্বাশযতেনমোনমঃ॥৯ 
ছুর্গায়ৈ ছুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ববকারিণ্যৈ | 
খাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধুমায়ৈ সততৎ নমঃ ১০ 

দেব্গণ কহিলেন। 
দেবী, মহাদেবী, শিবা, প্রণাম তাকে সতত 

প্রকৃতি ভদ্রাকে আর প্রণাম করি ন্যিত। ৭ 

রৌদ্রা, নিত্যা, গৌরী, ধাত্রী, প্রণাম তাকে প্রণাম, 

জ্যোতন্নাঃ চক্্রূপিণী, স্বথাকে সদা প্রণাম। ৮ 

নমস্কার বুদ্ধি, সিদ্ধি, কল্যাণীকে নমস্কার 

'নৈধতী ও রাজলক্ষণী, সর্বধাণীকে নমস্কার | ৯ * 

ছুর্গী, তর্ণ] পারাঃ সার, লর্বকারিণীকে আর, 

' খ্যাতা, কৃষণা, ধুআকেও করি সদা! নমস্কার । ১৯. 



ণ্হ দেবীমাহাম্ম্যমূ 

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতান্তন্যে নমো নমঃ 
নমো জগত্প্রতিষ্ঠায়ৈঃদে ব্যেক্কতযেনমোনম১১ 

"ঘা দেবী সর্ধভূতেষু বিঞুমায়েতি শব্দিতা | 

নমন্তন্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১২। 
য দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্য ভিধীয়তে । 
নমস্তস্যৈ নমন্তরস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৩। 
য। দেবী সর্বভূতেষু বৃদ্ধিরূপেণ সৎস্থিত।। 

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমন্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৪! 
সপ সপ পাপা শি পীর সস ও শত | পপি সাপ পাশপাশি শশা পিপীপিশশশসপ পর উপ ৬ প 

অতি সৌম্যা, অতি রৌদ্র, করি তাকে নমস্কার, 

জগত প্রতিষ্ঠ1 দেবী তাকে করি নমস্কার। ১১ 

যেই দেবী সন্দভূতে বিষুমায়া খাত নাম, 

প্রণাষ, প্রণাম তাঁকে প্রণাম তাকে প্রণাম । ১২ 

যে দেবীর সর্ধভূতে চেত্তন। এ অভিধান, 

প্রণাম, প্রণাম তাকে, প্রণাম তাকে শুণাম 1 ১৩ 

ঘে দেবীর সর্বভূতে বুদ্ধিরপে সংশ্ছান, 

গ্ণাম, প্রণাম তাকে, প্রণাম তাকে প্রথাম । ১৪ 
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যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রোরূপেণ সংস্থিত1 | 
নমন্তনস্যৈ নমন্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৫। 
ষ| দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা | 
নমন্তস্যৈ নমন্তনস্যৈ নমস্তন্যৈ নমোনমঃ ॥১৬॥ 
ঘা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা । 
নমন্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তন্যৈ নমোনমঃ ॥১৭॥ 
মা] দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সৎস্থিতা। 
নমস্তস্যৈ নমস্তমো নমন্তসো নমোনম2১৮। 

শাল ৩ পপ ০০৯ ৩ ৮ প্পাশােসোপাগ শা শিপ পপ শো পিপল জাপা পাপ ীিপাষিন স্পাস্প শা ০ 

যে দেবীর সর্বভতে নিদ্রারপে সংস্থান, 

প্রথাম, প্রণাম তাকে, প্রণাম তাকে প্রণাম । ১৫ 

যে দেবীর সর্ধভূতে ক্ষুধারূপে সংস্থান, 

প্রণাম, প্রণাম তাকে, প্রণাম তাকে প্রণাম । ১৬ 

যে দেবীর সর্বভূতে ছায়ারূপে সংস্থান, 

প্রণাম, প্রণাম তাকে, প্রণাম তাকে প্রণাম। ১৭৭ 

যে দেবার সর্বাভূতে, শঞ্জিকুপে সংস্থান, 

প্রণাম, প্রণাম তাকে, প্রণাম তাকে শ্রণ'ম | ১৮, 



৭ দেবীমাহাস্ম্যযূ । | 

যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা। 
নযস্তস্যৈ নমন্ত স্যৈ নমস্তস্যে নমোনমঃ ॥১৯॥ 
যা দেখী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরপেণ সংস্থিতা । ' 

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২০॥ 
যা দেবী সর্ভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিত। । 
নমত্তন্যে নমস্তস্যৈ নমস্তন্যে নমোনমঃ ॥২১। 
যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা । 
নমত্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমন্তস্যে নযোনযঃ ॥২২। 

সী সা 45 

যে দেবীর সর্বভূতে ভূঞা রূপে সংস্থান, 

প্রণাম, প্রণাম তাকে, প্রণাম তাকে প্রণাম । ১৯ 

ষে দেবীর সর্বভূতে ক্ষান্তিরূপে সংস্থান, 

প্রণাম, প্রণাম তাকে, প্রণাম তাকে প্রণাম । ২* 

ষে দেবীর সর্ধভূতে জাতিরূপে সংস্থান, 

প্রণাম, প্রণাম তাকে, প্রণাম তাকে প্রণাম 1২৯ 

যে দেবীর সর্বভূতে লজ্ড্রারূপে সংস্যান, 

প্রণাম, প্রণাম তাকে, প্রণাম ভাকে প্রণাম । ২২ 



পঞ্চম মাহাত্ম)। দ€ 

য| দেবী সর্বভূতেষু শাস্তিরূপেণ সৎস্থিতা। 
নমক্তস্যৈ নমন্তস্যৈ নমন্তসো নমোনম? ॥২৩। 

ধা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা । 
নমক্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যে নমোনমঃ ॥২৪। 
যা দেবী সর্ঝভূতেঘু কান্তিরপেণ সংস্থিতা। 
নমন্ত স্যে নমক্তস্যৈ নমস্তস্যৈে নমোনমঃ ॥২৫॥ 
য। দেবী সর্বভূতেষু লক্ষমীরূপেণ সংস্থিতা । 
নমন্তস্যৈ নমন্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৬। 

যে দেবীর সর্ধভূতে শাস্তিরপে সংস্থান, 

প্রণাম, প্রপাম তাকে, প্রপাম তাকে প্রণাম । ২৩ 

যে দেবীর সর্বভূতে শ্রদ্ধারূপে সংস্ছান, 

গ্ররণাম, প্রণাম তাকে প্রণাম তাকে প্রণাম । ২৪ 

যে দেবীর সর্বভূতে কাস্তিরপে সংস্থানঃ 

প্রণাম, প্রণাম তাকে, প্রণাম তাকে প্রণাম । ২৫ 

ষে দেবীর সর্বভূতে পক্ষশীরূপে দবস্থান, 

প্রণাম, প্রণাম তাকে, প্রণাম তাকে প্রণাম । ২৬ 



শি পপি পপ পর তা সপপাপাাপালাপীপাসাশিশী শি 

পণ দেবীমাহাত্বযম্। 

যা দেবী সর্ববভূতেষু বৃতিনূপেণ সৎস্থিতা | 

নমন্তন্যৈ নমন্তন্যৈ নমন্তদ্যৈ নমোনমঃ ॥৯৭। 
ফা দেবী সর্ববভূতেষু ন্মতিরূপেণ সংস্থিতা | * 
নমব্তসো নমজ্ত স্যৈ নমস্তনস্যে নমোনমত ॥২৮॥ 

ঘ) দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সতস্থিতা । 
নমস্তমো নমস্তস্যৈ নমন্তস্যে নমোনমঃ ॥৯৯। 
যা! দেবী সর্ধভূতেষু তৃষ্টিূপেণ সংস্থিতা । 
নমন্তস্যৈ নমস্ত্যৈ নমন্তম্যৈ নমোনমঃ ॥৩০॥ 

আপা সপ পলক সপ আরা জপ ০ পাপা পাপা পপি ক 

যে দেবীর সর্বভূতে বুত্তিবপে সংস্থান, 

প্রণাম, প্রণাম তাকে, প্রণাম তাকে প্রতাম। ২৭ 

ষে দেবীর সর্ধবভূতে, স্মতিরূপে সংস্থান, 

প্রণাম, প্রণাম তাকেঃ প্রণাম তাকে প্রণাম । ২৮ 

যে দেবীর সর্বভূতে দয়ারূপে সংস্থান, 
প্রণাম, প্রণাম তাকে, প্রণাম তাকে প্রণাম । ২৯ 
যে দেবীর সব্বভূতে তুষ্টিরূপে সংস্থান, 

প্রণাম. প্রণাম তাকে প্রণাম তাকে, প্রণাম । ৬০ 



পঞ্চম মাহা । গণ 

ধা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। 
নমত্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমক্তস্যে নমোনমঃ ॥৩১।॥ 

ফা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিপেণ সংস্থিতা । 

নমন্ত স্যৈ নমন্তস্যে নমন্ত্রসৈঘ নমোনমঃ ॥৬২।, 
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা । ” 
ভুতেষু সততহ্তস্যৈ ব্যান্তিদেব্যৈ নমোনমঃ৩৩ 
তিরূপেণ যাকৎমমেতৎ ব্যাপ্য স্থিতাজগৎ। 

নমক্তস্যে নমন্তন্যে নমন্তস্যে ননোনমণ॥৩৪॥ 
১১০ পাপ অপ কা ৭ 

যে দ্বেবীর সর্বভূতে, মাতৃরূপে সংস্থান, 

গ্রণাষ, গ্রপাম তাকে, প্রণাম তাকে প্রণাষ । ৩১ 

যে দেবীর সর্ধভষ্চে ভ্রান্তিরূপে সংস্থান, 

প্রণাম, প্রণাম তাকে, প্রণাম তাকে প্রণাম । ৩২ 

সর্দবভূত ইন্দ্রিয়েতে ষে দেবীর অধিষ্ঠান,_- 

যাহ সর্বভূতে ব্যাপ্তা-_ প্রণাম পুনঃ প্রণাম । ৩৩ 
চিৎরূপে অর্ব্ব বিশ্ব ব্যাপি ধারঅবস্থান, 

প্রণাম। প্রণাম তাকে, প্রণ:ম তাঁকে প্রপণাম। ৩৩ 



ণ৮ দ্বেবীমাহাস্মামৃ। 

স্্তান্থবরৈৎ পূর্ববমতীগসহশ্রয়াৎ 
তথ স্থরেজ্দ্েণ দিনেষু সেবিতা। ৷ 

করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী 

শুভানি ভদ্রোণ্যভিহস্তচাপদঃ ॥৩৫॥ 
যা সাম্প্রতৎ চোদ্ধতদৈতাতাপিতৈ- 
রস্মাভিরীশ] চ স্থরৈন'ষসযতে। 
ষ। চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হস্তি নঃ 

সর্বাপদে। ভক্তিবিনত্রমূর্তিভিঃ ॥৩৬ 

পুর্ব্বে সুরগণে স্ততা ইস্ট তরে, 

স্ুরেত্রে সেরিত। নিত্য অরিরাম, 

বিনাশি আপদ শুভ বিধায়িনী ! 

কর আমাদের মঙ্গল বিধান 1৩৫ 

উদ্ধত অন্থুরে তাপিত আমরা, 

ষেই ঈশ্বরীকে নমিনু এখন 
ভক্তি নম্র দেহে, স্মরিলে ধাহাকে 

সকল' আপদ নাশেন তখন । ৩৬ 

সপ ক ৯ 



পঞ্চম মাহাত্মা। খন 

'খষিরুবাচ । 
এবহ স্তবাদিযুক্তানাৎ দেবানাৎ তত্র পার্বতী । 
স্নাতৃমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহব্যা নৃপনন্দন ॥৩৭। 
সাত্রবীত্বান্ স্ুরান্ স্ন্রভ বিভ্ভিঃ স্ত.য়তেহুত্র কা । 
শরীর কোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্, তাক্রবীচ্ছিবা ॥৩৮॥ 

স্তোন্রৎ মমৈতৎ ক্রিয়তেশুস্তদৈত্যং খনিরাকতৈৎ 
দেবৈঃসমে তৈঃসমরেনিগুস্তেনপরাজি তৈঞ ৩৯॥ 
শরীরকোষাদঘত্তস্য। পার্বত্য! নিঃস্ তাম্িকা 

কে টষিকীতিসমাখ্যাতাততো!লো; কু গী | য়তে৪০ 

ষি কহিলেন। 

এরূপে করিলে স্কতি দেবেরা, ভবে পার্বতী 

গেলেন জাহৃবিজলে স্নান হেতু নরপতি । ৩৭ 

কহিল! সে ত্ুত্রী দেবে--*করিছ স্যতি কাহার” 

উন্ভরিল1 শিবা, দেহ-কোষ-সমুদ্ভূতা-তীর১- ৩৮ 

“করিছে আমার স্যতি শুত দৈত্য নিরাকৃত 

দেবেরা॥ নিশুস্ত-সহ সমরেতে পরাজিত |” ৩৯ 

পার্বতী-শরীর-কোষ-নিঃস্ ত (সে অস্থিকায় 

'কৌষিকী” আখ্যাতি দিয়া সমস্ত লোকেতে গাকু। ৪ 



৮ দেবীমাহাস্ম্যমৃ ৷ 

তস্যাং বিনির্গতায়ান্ত কৃষ্ণা ভুৎসাপি পার্বতী 
কালিকেতি সমাখ্যাত। হিমাচলকৃতা শ্রয়া ॥৪১।॥ 
ততোহুন্বিকহি পরৎ বূপৎবিভ্রাণাৎ স্থমনোহারৎ, 

দদর্শ চণ্ডোমুণ্ডশ্চ ভূতোণ শভ্তনি শুভ্তয়োত ॥৪২। 
তাভ্যাৎ শুন্তায়চাখ্যাত অতীব স্থমনোহর] । 

কাপ্যান্তে স্ত্রী মহারাজ ভাষয়ন্তীহিমাচলহ॥৪৩॥ 
নৈব তাদৃক্ ক্ষচিদ্রুপৎ দৃ্ৎ কেনচিছুততমৎ 
জ্তায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহাতাঞ্চস্থরেশ্বর 1৪৪ 
৮০ সী সপ পপ ৮ শপ ৯৩০ ৮ ০ পা 

হ'য়ে বিনির্গত কৃষ্ণা হইল! দেবাঁ অন্বিক! 
চলি গেল! হিমাচলে হইয়া খ্যাত। কালিকা । ৪১ 

করিল সে অন্থিকার শুন্দর রূপ পরম 

শুস্ত নিশুস্তের ভৃত্য চণ্ মুণ্ড দরশন। ৪২ 

কহিল শুস্তেরে তার--“মনোহরা, মহাবল ! 

_কেবা নারী নিরুপয়া দপিতেছে হিমাচল । ৪৩ 

দেখি নাই কারে] কড়ু তাদৃশ রূপ উত্তম; 
“জান কে সে দেবী, কর অহ্রেশ্বর ! গ্রহণ । ৪৪ 



পঞ্চম মাহাত্ম্য ৮১ 

স্ত্রীরতবমতিচার্ধঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশক্তিষা 

সা তু তিষ্ঠতিদৈত্যেন্দ্রতাংভবানৃদ্র্ যহ গতি/8৫ 

“যানি রত্বানি মণয়োগজাশ্বাদীনি বৈ প্রভে]। 

ত্রেলোক্েতুমস্তানিসাম্প্রতৎভান্তিতেগৃহে৪৬ 
এরাবতঃ সমানীতো৷ গজরত্বৎ পুরন্দরাৎ। 

পারিজাততরুশ্চায়ৎ তখৈবো চৈঃশ্রবা হয়ঃ॥৪৭ 
বিমানৎ হৎসসহযুক্ত মেতাতষ্ঠতি তেহঙগনে | 

রত্রভূতমিহানীতৎ ,যদাসীদ্েধসোড়ুতৎ ॥৪৮। 
০ শপ 

শপ 

স্বীরত্ব চাকু অঙ্গিনী তেজে দিক্ উজ্বলিত, 

বিরাজে, দ্ৈত্যেন্ত্র তাঁকে দ্বেখ। তব সমুচিত। ৪৫. 

আছে প্রভে।! যেই রত্ব মণি গজ অশ্বগণ 

ত্রেলোক্যেতে, সবে এবে দ্ীপিছে তব ভবন। ৪৬ 

আনিয়াছ ইন্ত্র হ'তে গজরত্ব এঁরাবত, 

পারিজাত তরু, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা সেই মত; ৪৭" 
হৎসযুক রধ তব অগ্কনেতে বিরাজিত, 

আছিল ব্রচ্জার যাহ। অদ্ভুত রত্ব-ভূষিত। ৪৮ * 
তি 



৮২ দেবীমাহথাত্যমৃ। 

নিধিরেষ মহাপদ্মত সমানীতো ধনেশ্বরাৎ। 
কিঞল্ষিনীৎ দদে চান্ধি মালামক্লানপন্কজাহ।৪৯ 

ছত্রস্তে বারুণৎ গেহে কাঞ্চনআাবি তিষ্ঠতি। * 
তথায়ৎ সান্দনবরে। যঃ পুরাসীৎ প্রজ্জাপতেঃ৫০ 

মত্যোরুতক্রাপ্তিদা নাম শক্তিরীশ ত্বয়। হৃতা। 

পাশঃ সলিলরাজস ভ্রাতৃস্তব পরিগ্রছে ॥৫১॥ 

নিশুস্তস্যান্ধিজাতাশ্চ নমস্তা রত্বঁজাতয়ৎ | 

বহ্ছিরপি দদৌ তুভামগ্নিশৌচে চ বাসসী॥৫২। 

কুবের হ'তে আনিত মহাপদ্ম নিধি আলা, 

কিুন্কিনী দিলা সিন্ধু অপ্লান পক্কজমালা। ৪৯ 

তব গেছে বরুণের স্বর্ণআবী ছত্র ছায়।, 

তেমতি জ্যন্দনবর, ব্রহ্মার আছিল যাহা । ৫০ 

মহাশক্তি উৎ্ক্রার্তিদা মের হয়েছে জৃত. 

করেছে পাশীর পাশ তোমার ভ্রাত। গৃহিত 1 ৫১ 

নিশুস্ের সিন্কুজাত জমুদয় রত্বগ্ণ ) 

অনল দিল! তোমাকে অগ্রিশৌচ দিবসন । ৫২ শু 



পঞ্চম মাহাস্বা। ৮৩ 

এবং দৈত্যেক্্র রত্বানি সমস্তান্যানহৃতানি তে। 

স্ত্রীরত্বমেষ! কল্যাণী তয় কন্মান্নগৃহ্যতে ॥৫৩। 

খধিরুবাচ । 

নিশম্যেতি বচঃ শুভ্ত ম তদ। চগুমুণ্ডয়োঃ । 

প্রেষয়ামাস স্ুগ্রীবৎ দূত দেব্য! মহা স্বরহ।৫৪॥ 
ইতি চেতি চ বক্তব্য স গন্বা বচনাম্মম | 

ষথা চাত্যেতি সংগ্রীত্য। তথা কার্যযতত্বয়/।লঘৃ।৫ ৫ 
এন পা সপ পসসপ জ্ি এা সপ পপ প্র ০. এর ৯ ০০০ শপ ৯ পা পা সা 

এরূপে সমস্ত রত করিয়াছ আহরণ ! 

কলাণি স্বীবত্ত ০*ন কর না তুমি গ্রহণ ?” ৫৩ 

ধষি কহিল। 

গুভ্ঠ সে চণ্চ মুণ্ডের বচন করি শ্রবণ, 

করিল দেখার ক।চ্ছে ল্গ্রীব দূত প্রেরণ । ৫৪ 

এরুপ কাঁবে গি' যাতে সে ব্চনে মম 

প্রীতীতে আইন শীঘ্র, কর তথা আচরণ । ৫& 



৮৪ দেবীাহাত্যমূ । 

স তত্র গত্বা ফত্রাস্তে শৈলোদ্দেশহতি শোভনে 
সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষৎমধুরয়াগিরা॥৫ ৬ 

দূত উবাচ। 

দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শু্তস্ত্রেলোক্যে পরমেশ্বর | 
দুতোহহৎ প্রেষিতস্ভেন ত্বৎসকাশ মিহাগতঃ৫৭ 
অব্যাহত;জ্ঞঃ সর্বাস্থ ঘঃ সদা দেবযোনিষু। 
নির্ঞতাখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শণুষঘ তৎ।৫৮। 

দেবী যে শোভন শৈলে তথায় করি গমন, 

মৃদুল মধুর ভাষে করিল সে নিবেদন। ৫৬ 

দূত কহিল। 

দেবি! দৈত্যেশ্বর শুভ ভ্রৈলোক্যে পরমেশ্বর, 
তাহার প্রেরিত দূত তব কাছে এ কিস্কর। ৫? 
সকল দেবতাগণে ধার আজ্ঞা অব্যাহত, 

কহিল অধিল জয়ী দৈত্যে শুন যেই মত। ৫৮ 



পঞ্চম মাহাক্ম্য। ৮৫ 

মম ব্রিলোক্যমখিলৎ মম দেব! বশানুগাঃ ৷ 
যজ্ঞ ভাগানহৎ সর্ধানুপাশ্নামি পুথক্ পুথক্।৫৯ 
ব্রৈলোক্যে বররত্বানি মম বশ্যান্যশেষতঃ । 
তখৈব গজনত্বানি হৃত্বা দেবেন্দ্রবাহনৎ ॥৬০॥ 
ক্ষীরোদমথনোড়ুতমস্বরত্বৎ মমামরৈঃ | 
উ চ্ৈঃশ্রবসসতজ্ঞৎ তংপ্রনিপত্যা সমর্পিতিখ।৬১ 
যানি চান্যানি দেবেষু গন্ধরবরষুরগেষু চ। 
রত্রুভূতানি ভূতানি তানি ময্যে শোভনে॥৬২॥ 

“ অখিল ত্রেলোকা মম, দেবগণ বশে মম, 

পৃথক পৃথক আমি ভূপ্চি যন্দরভাগ গণ। ৫৯ 

টত্রলোক্যেতে শ্রেষ্ঠ রঙ অশেষ বশেতে মম, 
হরিয়াছি গজরত্ব তথা দেবেন্র বাহন । ৬৪ 

ক্ষীরোদ মথনোদ্ুত উচ্চৈ£শ্রবা অশ্ববর, 
সমর্পিল প্রণিপাভ করিয়া যত অমর | ৬১ 

যাহ! ছিল অন্য দেবে, গস্কর্ব, উরগখণে 

রদ্তুরূপ সেই সব আমাতে আঁছে, শোভনে 1*২ 



৮৬ দেবীমাহাম্মামৃ। 

স্ত্রীরত্বভূতাৎ ত্বাৎ দেবি লোকে মন্যামহে বয়ছ 
সা! তৃমন্মানুপাগচ্ছ যতো রত্বভূজে বয়হ ॥৬৩| 

মান্বা মমানুজৎ বাপি নিশুস্তমুরুবিক্রমৎ | 

ভজ ত্বৎ চঞ্চলাপার্গি রত্রভূতাসি বৈ ষতঃ ॥৬৪॥ 
পরমৈশ্বর্যমত্তলৎ প্রাপ্স্যমে মৎপরিগ্রহাৎ। 
এতৎ বুদ্ধা। সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাহ ব্রজ।৬৫ 

থষিরুবাচ । 
ইত্যুক্ত 1 সা তদ। দেবী গম্ভীরান্তঃম্মিতাজগে৷ 1 
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদৎ ধাধ্যতে জগৎ ॥৮৬. 
_ তোমাকে ভ্্রীরত্বভূত ভিলোক আমর! মানি, ূ 

তুমি আমাদের কাছে এস রত্বভোগী জানি । ৬০ 

আছাকে, বা মমানজ নিশুস্ত মহাবি কম, 

ভজ হে চঞ্চলাপাক্ষি! রত্বভূত নারী ধন। ৬৪ 
অতুল পরমৈশব্ধ্য পাইবে করি বরণ। 

ইহা আলোচনা করি আমাকে কর গ্রহণ । ৬৫ 
খাষি কহিলেন। 

শুনিয়া গনীর1 দেবী হাসিলেন মনে তিনি, 

ছুর্া, তগবতী, ভদ্্রা, জগত ধারিণট যিলি। ৬৬ 



পঞ্চম মাহাত্ব। ৮৭ 

দেব্যবাচ | 
সতামুক্তৎ ত্য়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্ত্িয়োদিতৎ | 
'ব্রেলোক্যাধিপতিৎশুন্তোনি শুস্তশ্চাপিতাদৃশঃ৬৭ 
কিন্ত ত্র বত্প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা! ততক্রিয়তে কথ 
শ্রায়তামপ্রবৃদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা৷ পুরা॥৬৮॥ 

যো মাহ জয়তি সংগ্রামে যোমেদর্পধব্যপোহৃতি । 
যো মে প্রতিবলোলোকেনমেভর্তভ বিষ্যতি॥৬৯ 

তদাগচ্ছতু শুন্তোহত্র নিশুভ্তে। বা মহাস্থরঃ | 

মাহ জিত্ব।কিঞ্চিরেণাত্র পাণিৎ গৃহ্থাহ মে লঘু 
.. দেবী কহিলেন । 

কিছু নহে মিথ্যা, সত্য কহিলে এ কথা ধত, 

ব্রৈলোক্য ঈশ্বর শুস্ঠ নিওস্তও মেইমত । ৬৭ 

ক'রেছি প্রতিজ্ঞা কিন্ত মিথ্যা কিসে করি গ্লুনঃ ? 

অল বৃদ্ধি হেতু পৃৰ্ৰে প্রতিজ্ঞা করেছি শুন। ৬৮ 

ষে আমাকে জিনে রণে, করে দবর্প চু মম, ৫ 

যে আমার প্রতিযোগী ভর্তভ। হবে সেই জন । ৬৯ 

করি শুস্ত কি নিশুস্ত মহাহুর 'আগমন 

আমাকে জিনিয়া শীত করুক পাপিগ্রহণ ৷ ৭০ * 



৮৮ দেবীমাহাত্ম্যয্ 

ত উবাচ। 
অবলিপ্তাসি মৈবৎ ত্বৎ দেবি ব্রহি মমাগ্রতঃ ৷ 
ত্রেলোক্যেকঃপুমাস্তিষ্টেদগ্রেশুস্তনিশুস্তয়োঃ*১ 
অন্যেষামপি দৈত্যানাৎ সর্কেদেবা ন বৈ যুধি 
তিষ্ঠন্তি সম্মখে দেবিকিৎপুনঃ স্্রীত্রমেকিকা॥৭২ 
ইন্দ্রাদ্যাঃ সকল দেবাস্তস্র্েষাৎ ন সংযুগে। 
শুস্ভ'দীনাৎ কথন্ডেষাতস্্ীপ্রযাস্যসি সংমুখৎ৭ও 

সা তৃৎ গচ্ছ ময়ৈবোক্ত] পার্খবৎ শুভ্তনিশুন্তয়োঃ 
কেশাকর্ষণনিধূতগোৌরবা মা গমিষাসি 0৭9) 
০ পা পপ উজ আজ সপ 

দত কহিল। 
নিশ্চয় প্রলাপ রি ! কহিতেছ্ মম কাছে 

শুস্ত নিশুভ্তের আগে তিষ্টে কে র্রিলোকে আছে ? ৭১ 

অন্য দৈত্যদেরও আগে নাহি ভিষ্টে দেবগণ 

একাকিনী নারী তুমি পুনঃ কি করিবে রণ ?। ৭২ 

যাহাদের যুদ্ধে নাহি ভিষ্টে ইন্দ্র দ্েবগণ, 
সেই শুভ্তদের আগে করিবে নারী গৰন ?--৭৩ 

শুভ্ত নিশুভ্তের কাছে যাও তুমি রাখ কথা; 

গৌরব কেশ্রাকৃষ্ট। অন্যথা যাইবে তথা। ৭3 



পঞ্চম মাহাত্া। ৮১৯ 

দেব্যবাচ | 

এবমেতদ্বলী শুন্তে। নিশুস্তশ্চাতিবীর্যাবান্ । 

কিৎকরোমি প্রতিজ্ঞা মে দনালোচিতাপুরা৭৫ 

স ত্বং গচ্ছ মরোক্তস্তে যদেতৎ সর্বমাদূতঃ 
তদাচক্ষসুরেক্্রায় স চ যুক্ত করোতু যৎ॥৭৬ 

ইতি মার্কগডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বস্তরে 

দেবীমাহাত্ক্যে দৃতসন্যাদে! নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ 
শসা 2 জর 

দেবী কহিলেন। 

এমনই বলী গুস্ত, নিশুত্তও বীর্য্যবানৃ। 
কি করি প্রতিজ্ঞা মম কহিয়াছি, নহে আন। ৭৫ 

যাও তুমি মম কথা এইরূপে সর্ধ্বাদৃত 

কহ গিয়! অনুবেজ্রে করুক যাহ] বিহিত । ৭৬ 

ইতি দত সন্ধাদ নামক পঞ্চম মাহাঝ]। 



শিপ শত 

ধন্ঠ মাহাত্ব্য ৷ 

ও নমশ্চগ্ডিকায়ে। 

ঝষিরুবাচ। 

ইত্যাকর্ণ্য বচে। দেব্যাঃ স দুতোহমর্ষপুরিতঃ | 
সমাচ্ সমাগম্য দৈতারাজায় বিস্তরাৎ ॥১॥ 
তস্য দৃতস্য তদ্বাক্যমাকণ্থ্যাস্থররাট ততঃ। 
সক্তোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপৎ ধুঅলোচনৎ ॥২ 

পা ৮ পা 

চগ্ডিকাকে নমস্কার । 

ধষি কহিলেন। 

ক্বেবীর বচন শুনি সে দূত ক্রোধ পৃরিত 
দৈত্য রাজ কাছে গিয়া কহিলেক বিস্তারিত্ত | ১ 
শুনিয়া অসুর বাজ দৃত বাকা সেইক্ষণে 
সৎক্রাধে কহিল! দৈত্য-অধিপ ধুত্রলোচনে। ২ 



ষষ্ঠ মাহাত্মা। ৯১ 

শুস্তোবাচ । 

হে ধুআঅলোচনাণড ত্বৎ স্বসৈন্যপরিবারিতহ | 
তামানয় বলাদ্দ,গ্াৎ কেশাকর্ষণবিহ্বলাৎ ॥৩। 
তৎপরিত্রাণদঃ কশ্চিত যদি বোতিষ্ঠতেহ পর? । 

স হন্তব্যোহমরোবাপি যক্ষে। গন্ধর্বব এব বা ॥৪ 

থষিরুবাচ | 

তেনাজ্ঞগ্স্ততঃ-শীত্রৎ স দৈত্যো ধুঅলোচনঃ 
তঃ ষগ্ট্যা সহশ্রাণামস্ত্ররাণাৎ ভ্রুতহ যযৌ।।৫। 

শুল্ত কহিলেন। 

হে ধূমলোচন | তুমি বেষিত স্বসৈন্য গণে 

আন বলে সে দুষ্টাকে বিহ্বল কেশাকধণে। ৩ 

পরিব্রাণকারী তার থাকে যদি কোনজন-- 

হউক অমর, বক্ষ, গন্ধর্ধব,-করি হনন। ৪ 

খষি কহিলেন। 

হইয়া? অজ্ঞাপ্ত শীঘ্র সে দৈত্য ধৃত্রলোচন 

নুর সহত্র বন্টি সহ রোল সেইক্ষণ। ৫ 



৯২ দেবীমাহাত্ব্যম্। 

সদৃ্থ। তাং ততো দেবীৎতুহিনাহচলসৎস্থিতাৎ 
জগাদোচ্ৈঃ প্রযাহীতি মুলৎগুস্তনিশু ভ্তয়োত। ৬ 
নচেঙ গীতাদ্য ভবতী মন্ভর্তীরমূপৈষ্যতি। 
ততো বলান্নয়ামেষে কেশাকর্ষণবিহ্বলাৎ ॥9॥ 

দেব্যুবাচ। 

দৈত্োশ্বরেণ টড বলবান্ বলসৎরৃতঃ। 
বলাম্নয়সি মামেবহৎ ততঃ কিস্তে করোম্যহতৎ॥৮॥ 

ভুহিন-অচল-*স্ফিত1 দেবীকে করি দর্শন, 
গুস্ত নিশুস্তের কথা কহিল উচ্চে তখন । ৬ 

« শ্রীতীতে প্রভুর কাছে না যাও যদি বলা, 

নিব ভার ধরি বলে কেশাকর্ষণে বিহ্বলা।” ৭ 

দেবী কহিলেন। 

বলবান্ বলযুত গাঠাইল। দৈত্যস্বামি, 
বালে যদি নেও তুমি, কি আর করিব আমি ?1৮ 



যষ্ঠ মাহাঝ্বা। ৩ 

খষিরবাচ। 

ইতুতক্তঃ সোহভ্যধাবভামস্থরে। ধুআরলোচনঃ | 
হুক্কারে ণৈবতৎ ভম্ম স চকারান্বিকা ততঃ ॥৯1। 
অথ ক্রুদ্ধং মহা সৈন্যমস্থরাণাৎ তথাম্বিকা। 
ববর্ষ সায় কৈল্তী ক্ষৈল্তথাশক্তি পরশ্বধৈঃ |১০|। 
ততে। ধৃতশট£ কোপাৎ কৃত্বা নাদৎ স্থভৈরব 
পপাতাস্থরসেনায়াৎ মিহহে।দেব্যাংস্ববাহনঠ১১ 

পি পপর ক (টিএসপি া+স্াস্ ৬ 

ধষি কহিলেন। 

ইহ] শুনি দেবী প্রতি ধাইল ধৃত্রলোচন । 
হুস্কারে অন্থিকা, ভন্ম করিলেন সেইক্ষণ। ৯ 

অন্ধের মহাসেন্য ক্রোধে অন্থিকার প্রতি, 

বষিল পরশু শক্তি, সাঁয়ক হুতীসক্ষ অতি,। ১০ 

দেবীর বাহন সিংহ, কম্পিত কেশর সব, 

পড়িল অনুর সৈন্যে করিয়। তৈরব রব । ১১ 



৯৪ দেবীমাহাত্ত্যমৃ। 

কাহশ্চিও করপ্রহারেণ দৈত্যানাষ্যেন চাপরান্। 
আক্রাত্ত্যাচাধরেণান্যান্ জঘান স্ুমহাস্থরান্।। ১২ 

কেষাঞ্চিং পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী' । 
তথ। তলপ্রহথারেণ শিরাৎসি কৃতবান্ পুথক্ 11১৩ 

বিচ্ছিননবাহুশিরসত কৃতান্তেন তথাহ পরে | 

পপোৌ চ রুধিরৎ কোষ্ঠাদনে।ষাৎ ধতকেশরএ।১৪ 
ক্ষণেন তদ্লৎ সর্ব ক্ষয়ৎ নীতৎ মহায্সনা | 

তেন কেশরিণ। দেব্যা বাইনেনাতিকোপিন1১৫ 
রি রি পপ শসা 

কাহাকে কর প্রহারে, অপর দৈত্য বনে 

আক্রমি অধরে অন্যে নাশিল অনুরগণে। ১২ 

বিদীর্ণ উদর কারে! হলো নখে কেশরীর । 

তল প্রহারেতে কারে হইল পৃথক শির | ১৩ 
বিচ্ছিনন মস্তক বাহ হইল তাহে অপর । 
অন্যের উদ্বর রক্ত খাইল ধৃতকেশর । ১৪ 

দ্বেবীর বাহন সেই কেশরী অতি কোপন, 

ক্ষণেকে সকল টসন্য বিনাশিল মহাক্মনূ। ১৫ 



ষষ্ঠ মাহাহাত। ১৫ 

শ্রতা তমস্থরং দেব্যা নিহতং ধূঅলোচনহ। 

বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৎক্সৎ দেবীকেশরিণ! তত 11১৬ 
চুঁকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুল্তঃ প্রস্ফরিতাধরঃ। 

আজ্ঞাপয়ামাম চ তৌ চগ্মুণ্ডোৌ মহান্তুরো ॥১৭ 
ভে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্ববহুলৈঃ পরিবারিতৌ । 
তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাৎ লঘু ।1১৯।। 

কেশেষাকৃষ্য বদ্ধা বা যদি বঃ সংশয়ে! যুধি। 
তদ1 শেষামুধৈঃ সর্ব্বৈরস্থুরৈর্বিনিহন্যতাথ।১৯ 

শুনিয়া, করিল দেবী নিহত ধৃতওরলোচন, 

নাশিল সকল সৈনা কেশরী দেবী বাহন, ১৬ 

কোপিল দৈত্যাধিপতি শত প্রন্ফ/রিতাধর, 

চণ্ড মুণ্ড মহান্তরে আজ্ঞা দিল অতঃপর । ১৭ 

«“ ছেচণ্ড! হেমুণ্ড! সৈন্য লয়ে সঙ্গে বছুতর, 

“ যাও তথা, শিরা তাকে আন হেতা শীন্রতর । ১৮ 

* কেশে ধরি, কান্ধিয়া বা যদি তব লয় মনে 

£ যুদ্ধেতে অশেয় অস্ত্রে আঘাতি অন্ুরগণে । ১৯৬ 



সঙ দেবীমাহাত্ব্যমৃ। 

তম্মাহতায়াৎছু্ায়াৎপিংহছেচবিনিপাতিতে | 

শীপ্রমাগম্যতাহ বদ্ধ গৃহীত্বা ত্বাংমথান্থিকাৎ।২ 

ইতি মার্কগেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বস্তুরে 

দেবাশাহাক্মেধুঅলোচনবখো নাম ষষ্ঠোহুধ্যায়ঃ | 
| পপ পপ পা ০ জা, পাপ পপ টা 

« ছু্টাকে আহত করি, বিনাশিয়া সিংহবর, 

'* কাধিয়া! লইয়া এস অন্বিকাকে শীব্রতর 1” ২০ 

ইতি ধুআলোচন বধনামক ষষ্ট মাহাত্ম্য । 

(শত 



পপ ক পাপ পাশ 

অপ্তম যাহাত্যয । 
শরিরে ওনার 

ও নমশ্চণ্ডিকায়ে | 

থধিরুবাচ । 

আজ্ঞপ্তাস্ত ততে। দৈত্যাশ্চগুমুণ্ডপুরোগমাঃ 
চহ্রঙ্গ-বলোপেতা যযুরভুযদ্যতায়ুধাঃ 11১) 

দদৃত্ডত্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাৎ বাবস্থিতাৎ | 
সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে ॥২ 

এ পপ টা আপা পপ 

চগ্ডিকাকে ন্মস্থার। 

ঞষি কহিলেন। 

আজ্ঞ। পেয়ে দৈত্যগণ চণ্ড মুণ্ড পুরঃসর। 

চতুর সৈন্যসহ চলিল উদ্দাত শর.। ১ 

দেখিল ঈষদ হাস্য শ্থিতা দেবী অতঃপর, 
মহতী কাঞ্চন শঙ্গে শৈলেন্তরেতে মিংহোপর। ২ 

৭ 



৯৮ দেবীমাহাত্্যমূ । 

তে দৃ&1 তাৎ সমাদাতুমুদামঞ্চক্র,রুদ্যতাঃ । 
আকরুচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎসমীপগাঃ ।1৩।॥ 
ততঃ কোপঞ্চকারোচ্চৈরন্ষিকা তানরীন্ প্রতি । 
কোপেন চাস্যাবদনৎ মসীবর্ণফভূতদা 1181 
ভ্রুকুটিকুটীলাত্স্যা ললাট ফলকাদ্ত্রতৎ । 
কালী করালবদন। বিনিক্কান্তাসিপাশিনী |1৫।| 
বিচিত্র খষ্টাঙ্গধর! নরমাল। বিভূষণ] । 

দ্বীপি চণ্মপরিধান। শুক্ষমাৎসাতিভৈরবা ॥৬। 

দেখিয়া হলে। উদ্যত করিতে তাকে গ্রহণ, 

আকধিয়া! চাপ, অপি ধরি গেল অন্য জন। ৩ 

অন্বিকা করিল অতি কোপ অরিগণ গতি, 

ক্রোধে মপীবর্ণ মুখ হইল ভীষণ অতি। ৪ 

ললাট ফলক হতে-_ভ্রগুটি কুটিলাননী,__ 

করাল বদন! কালী জন্গিল৷ অনি পাশিনী। € 

বিচিগ্রে খউাজ-খরা, নরমাল? বিভূষগা, 

ব্যাজ চর্ম পরিধানা, শুফ মাংস] বিভীষণা। ৬ 



গুম মাহাক্মা। ৯৯ 

অতি বিষ্তারবদন। জিহ্বাললনভীষণা । 
নিমগ্। রক্তনয়ন। নাদাপুরিত দিভুখা ॥৭1 
সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্। 

সৈনোতত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলৎ &৮1 
পাঞ্জি গ্রাহাস্ক,শগ্রাহি যোধঘন্ট সমন্বিতা ন্। 
সমাদায়ৈক হন্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্ ॥৯ 

তখৈব যোধন্তরগৈ রখৎ সারথিন। সহ। 
নিক্ষিপা বক্তে, দশ নৈশ্চর্ধয়ত্যতি ভৈরব ॥১০। 

কি ভীষণ লোল জিহ্বা ! কিবা মুখ বিস্তারিত, 

নিমগর রক নয়ন দিঙমুখ নাদে পৃরিত। ৭ 

বেগে পড়ি নাশিতেছে প্রবল অস্থরগণ, 

সুরারীর সৈন্যে পড়ি করিছে সৈন্য ভক্ষণ । ৮ 

পা ও অস্ক,শ গ্রাহী যোধ-ঘন্টা-সমদ্বিত 

হুত্তিগণ। একহষ্ডে করে মুখে নিক্ষেপিত্ত । ই 

যোছ1 ফুহ অশখ, রথ সহিত সারধিগণ, 

নিক্ষেপিয়া যুখে, ঘস্তে করিছে ভীম ভর্বন। ১০ 



১৪৬ দেবীমাহাক্্যমৃ।. 

'কৎ জগ্রহ কেশেষু প্রীবায়ামথ চাপরং । 
পাদেনাক্রম্য চৈবান্য মুরসান্যমপোথয়ৎ ॥১১/ 
£ত মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথা স্ুরৈণ। 
খন জ্রগ্রাহ রুষা দশনৈশ্মধিতান্যপি ॥১২॥ 
£লিনাৎ তদ্বলৎ সর্বমস্ুরাণাৎ মহাজআসনাহ | 
২খক্াভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য় তথা, ॥১৩॥ 

এ'যন। নিহতাঃ কেচিও কেচিৎ খট্রাঙ্গতাডিতাঃ 
র্ব্বিনাশমন্থরা দস্তাগ্রভি হতান্তথা ॥১৪॥ 

০ ৭ ৮ পরপর ও কাস পপ ৯০০ ওইটা পাপা বত জা 

'হাকে ধবিয়1 কেশে গ্রীবা ধরি অন্যজন, 

ধক্রেমিয়া কাকে পদে, বক্ষে) করে নিপতন। ১১ 

একথা অন্তরের নিক্ষেপিত মহা অস্ম শস্ত্র যত, 

“[সিতেছে ক্রোধে, দর্তে করিতেছে বিমথিন। ১২ 

«হাবলশ, মহাবীর। অহুরের সৈন্যগণ,-- 

* দষ্টে ভক্ষিছে কাকে, করিছে কাকে তাড়ন। ১৩ 

অিতে নিহত কেহ, কেহ খট্টাঙ্গ তাড়িত, 

*ঙাতহো আহত হয়ে হইতেছে বিনাশিত। ৯৪ 



সগুম ম্াহাআ্ময। ১৩৬, 

ক্ষণেন তদ্বলৎ সর্বমম্রাণাৎ নিপাতিতহৎ | 

দু্। চণ্ডোহভি ছুত্রাবতাৎকালীমতিতীষণাং1১৫ 
শরবর্ষৈর্মাহাভি মৈভমাক্ষীৎ তাং মহাস্ুরঃ | 

ছাদয়ামান চক্রৈশ্চ মুওঃ ক্ষিপ্তিঃ সহঅশঃ!১৬। 
তানি চক্রাণানেকানি বিষমানানি তন্মুখহৎ। 

বভূর্ষথার্কবিদ্যানি স্থবহুনি ঘনোদরং ॥১৭॥ 

ততো! জহাসাতিরুষ! ভীমৎ ভৈরবনাদিনী । 

কালী করালবক্তা স্তর দর্শদশনোজ্ৰবল! ॥১৮॥ 
৮ ৮৯ পপ আপা সপ শী অপ ক পা জপ 

ক্ষণেকে সকল ইসন্য অন্গূরের নিপাতিতত 

দেখি চণ্ড, ক'লো ভীম! কালিকা প্রতি ধাবিত খু ১৫ 

সুণ্ডাম্থরও ভীষাক্ষীকে বধি স্হা ভীম শর, 

সহত্র সহ চক্রে ছাইল দে কলেবর । ১৬ 

সে সব অনেক চক্রে তার মুখ ভয়ন্কর, 

হ”লো বথা বহু 'র্ক-বিশ্ব-পূর্ণ ঘনোদর । ১৭ 

ভৈরব নাদিনী ভীম! হামিলেন খল খল; 

কালীর করাল মুখ হুর্দর্শ দশনো হল । ১৮৮ 



১০২ দেবীমাহাত্মযৃ। 

উথায় চ মহাসিংহৎ দেবী চণ্ডমধাবত | 

গৃহীত্ব। চাস্য কেশেষু শিরন্ডভেনাসিনাচ্ছিন২।১৯ 
অথ মুণ্ডোহপাধাবত্বাং দৃ্1 চু নিপাতিতং 
তমপ্যপাতয়ভূমে সা খড়গাভিহতৎ রুষা ॥২০ 
হতশেষং ততঃ সৈন্য দৃগ্রী। চ্ নিপাতিতৎ। 
মুণ্ঞ্চ স্থমহা বীর্যাং দিশেো। ভেজে ভয়াতুরৎ॥২.১॥ 

শিরশ্চগুসায কালী চ গৃহীত্বা মুণওমেব চ। 

প্রাহ প্রচণ্ডাট্রহানমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাৎ ॥২২॥ 

আরোহিয়? মহ) সিংহ, হুস্কার করি গভীর, 

-ক্শেতে ধরিয়া ভার খড়ের কাটিলেন শির । ১৯ 

ধাইলেক মুণ্ড তবে দেখি চও্ড বিনাশিত, 

ভাহাকে করিল! খড়েগা ভূমি তলে নিপাতিত । ২৯ 

হতশ্ব টৈন্যগণ দেখি হত চণ্ডাম্থর 

মহাবীর্ঘ্য মুণ্ড হত, পলাইল ভয়াতুর । ২১ 

চণ্ড ও মুণ্ডের শির লয়ে করে কালিকায়, 

হাসি মহা! অট্টঙ্থাসি। কহিলেন চণ্ডিকায়,--২২. 



সপ্তম মাহায্য। ৯০৩ 

ময়! তবাভ্রোপহ্ৃতৌ চওমুণ্ডো মহাপশু । 

যুদ্ধযন্জে স্বয়ং শুভ্তং নিশুত্তঞ্চ হনিষ্যসি ॥২৩॥ 

থষিরুবাচ । 

তাবানীতৌ৷ ততো দৃ চওমুখে মহান্থুরো। 
উবাচ কালী কল্যাণী ললিতৎ চণ্ডিকা বচঃ8২৪ 
যম্মাচ্চগঞ্চ মুগুঞ্চ গৃহীত্বা তমুপাগতা | 
চামুখডেতিততো।লোকেখ্যাত। দেবি ভবিষ্যসি॥২৫ 

ইতি মার্কগেয়পুরাণে সাবর্নিকে মন্ধস্তরে 

দেবীমাহাক্সোচগুমুণ্বধোনাম সগ্তমোহধ্যায়ত। 

«« মহাপণ্ড চও্ড মুও বধিরাছি, অতঃপর 

যুদ্ধ ঘতে ন্বয়ং শুদ্তে নিশুসত্তে হলন কর।” ২৩ 

খরি কহিলের। 

চও সুণ্ড অস্থরের বেব্বিয়] লির আনীত, 

স্কল্যাণী চ্ডিক? বাণী কহিলেন হৃুললিত ৮২৪ 

“ চণ্ড মুও্ড ব্গ্মি ভুমি হইয়া উপস্থিত, 

চামু্ নামকে ছুয়ি হইবে লেঃকে পুক্ষিত |” ২৫ 

ইতি চও্ড হুড বর নানক লগডম মাহ্াস্ম্য।* 



অধ্টম মাহাত্ম্য । 
০১ 

ও নমশ্চগ্ডিকায়ে । 

থষিরবাচ । 

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে | 
বুলেষু চ সৈন্যোষু ক্ষয়িতেম্মস্ুরেশ্বরঃ ॥১। 
ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুস্তঃ প্রতাপবান্। 

উদ্যোগ সর্ব সৈন্যানাৎ দৈত্যানামাদিদেশহ॥২ 

চগ্ডিকাকে নমস্কার ৷ 

ধর কহিলেন। 

হ'লে চণ্ড বিনিহত, মুণ্ড ও বিনিপাতিত, 

বহ বল বহু সৈন্য হইলে সর্ব ক্ষয়িত, ১ 

তখন প্রতাপী শুভ ক্লোধেতে অধীর মন, 

অং শিল দৈত্য সৈন্য সাজিতে করিতে রণ ৷ ২ 



অষ্টম মাহাত্বা | ১০৫ 

অদ্য সর্ধবলৈর্দতাঃ ষডশীতিরদায়ুধাঃ। 
.কম্মুনাৎ চতুরশীতিনিধ্যান্ত স্ববলৈর্তাঃ ॥৩। 
'কোটিবীর্্ানি পঞ্চাশদন্ুরাণাৎ কুলানি বৈ। 
শতং কুলানি ধৌআাণাৎ নির্গচ্ছস্ত মমাজ্ঞয়া ॥61 
কালক। দৌহ্ন তা! মৌর্য্যাঃকালকেয়াম্তখান্থুরাঃ। 
যুদ্ধায় সঙ্জ। নির্ষান্ত আজ্ঞয়। ত্বরিত। মম ॥৫1 

ইত্যাজ্ঞাপ্যা সুরপতিঃ শুন্ভো ভৈরবশাসনঃ। 
নির্জগাম মহাসৈন্য সহঅৈর্ব্বহুভিব্তিঃ ॥৬| 

এপস 

« দৈত্য বড়শীতি সহ সর্ব-বল শস্ত্রোখিত, 

« চৌরাশী কম্বূ-কুলজ যাক হায়ে দৈন্যাবৃত।৩ ' 
* কোটি বীর্ধ্য নামধারি পঞ্চাশত কুলগণ 

“ ধৌঅ নামা শত কুল, ধাউক আজ্ঞা মম। ৪ 

“ কালকা, দোঁজভা, মৌর্ধ্যা, কালকেয়, বীরগণ», 
“ সাজিয়ে যুদ্ধের সাজে. যাউক আজ্ঞা মহ” ৫ 
আজ্ঞ] দিয় অহ্ুরপতি শুন্ত তৈরব-শাসন,' 

বছল লহত্র সৈন্যে করিল যুদ্ধে গমন। ৬ 



১০৬ দেবীমাহাত্ম্যমূ | 

আয়তং চণ্ডিক। দৃ&1 তৎসৈন্যমতিভীষণৎ । 
জ্যান্বনৈঃ পূরয়ামাষ ধরণীগগণান্তরৎ ॥৭। 
ততঃ মিংহে! মহানাদমতীৰ কৃতবান্ নৃপ। 
ঘণ্টাস্বনেন তান্নাদানন্থিক! চোপরুহহয়ৎ ॥৮॥ 

ধনুর সিংহঘণ্টানাৎ শব্দাপুরিতদিভুখ। | 
নিনাদৈভাঁষণৈঃ কালীজিগ্যেবিস্তারিতানন।॥৯। 
তন্নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুদ্দিশৎ | ? 
দেবীসিৎহ্ম্তখাকালী দরোমৈঃ পরিবারিতাঠ।১* 

শো সি 

দেখিয়। চণ্ডিকা সৈন্য আমিহে অতি ভীষণ, 

ধনুর টক্কারে পূর্ণ করিল ধরা গগগ । ৭ 

করিল ভীষণ না নপ! সিংহ মহ্াকাক়্, 
কবণ্টাননে গেই লাঙ র্াড়াইল! অস্থিকান্। ৮ 
ধনু সিংহ, ঘণ্ট। শঙ্গে প্রপূরিভ দিউ যগুল। 
নিনাদে কিনিল! কাল বিভ্তারিয়া সুখোক্ছধল | ৯ 

দৈতা সৈন্য চতুর্দিকে মে লিনা ছয়ে শ্রুত 

দেবীপিংছ আর কালি সর়োষেতে পরিত্বত্ত | ১, 



অঠঃম মাহাস্বা। ১৬ 

এতন্মিন্নস্তরে ভূপ বিনাশায় স্ুরদ্ধিষাৎ । 
ভবুয়ামরসিংহানামতিবী্ধ্যবলাস্থিতাঃ ॥১১। 

ব্রন্ষেশগুহবিষ্ণনাৎ তথেক্্সা চ শক্তুয়ঃ। 
শরীরেভ্যো। বিনিক্ষ ম্য তদ্রপৈশ্চপ্ডিকাহযঘুখ ১২, 
যস্য দেবস্য যদ্রপৎ যথা ভূষণ বাহুনৎ। 
তদ্ধদেব হি তচ্ছক্তিরস্ুরান্ যোদ্ধ,মাধযৌ ॥১৩। 

হুৎসযুক্ত বিমানাগ্রে সাক্ষসূত্র কমুণ্ডলুঃ । 

আয়াতা ব্রল্ষণ: শক্তিব্রক্মাণী সাভিধীয়তে॥ ১৪। 

এমন সমরে ভূপ! সুর-শক্রু নাশিবারে 

মতি বীর্য অমরের শুভ কার্য সাধিবারে, ১৬ 

বাহিরি শরীর হতে গেল কাছে চ্ওকার, 

ব্রহ্মার বিষ্ণুর শকি, কার্তিক ইঞ্ের আর । ১২ 

যে দেবের যেই রূপ ভূষণ যথা বাহন 
সেইরপে শক্তি সনে করিল যৃদ্ধে গমন । ১৩ 

ঘঅক্ষতূত্র কমওলু করে, ছৎংস-যুক্ত রথে, 

আসিল ব্রশ্বার শক্তি ত্রদ্মাণী খাত ভাগতে। ১৪ 



১০৮ দেবীমাহাস্বাম্। 

মাহেশ্বরী বৃষারঢ়া ভ্রিশূলবরধারিণী | 
মহাহিবলয়া প্রাপ্ত চক্্ররেখাবিভূষণ। ॥১৫] 
কৌমারী শক্তিহত্তা চ ময়ূরবরবাহন1। 
যোদ্ধ মভ্যাযৌ দৈত্যানম্িকা গুহরূপিণী।১৬॥ 
তখৈব বৈষ্ণবী শক্তিগরুড়োপরি সস্থিতা 
শঙ্খচক্ত গদাশার্ খড়গিহস্তাভ্যুপাষযো ॥১৭। 
ষক্ভবারাহমতুলৎ রূপহ য1 বিভ্রতো। হবেঃ 

শক্তিঃ সাপ্যাষযৌতত্র বারাহীহবিভ্রতী তন্ুৎ ১৮ 
৭ ০ মস পাপ পপ পপ পাস স্পা 

মাহেশ্বরী বৃষারূঢ। ত্রিশূলবর ধারিণী, 

মহতি বলয়া মুতা চত্্ররেখা বিশোতিনী। ১৫ 

ময়ব্-বর বাছুন কৌমারী শক্ষিধারিণী, 
দৈত্য যুদ্ধে আদিলেন অস্থিক1 গুহ রূপিণী। ১৬ 

তেমতি বৈষ্ণব শক্ত গরুড় উপরি স্থিত্া, 

শঙ্বচক্র-গদা-পন্প-খড়া-হস্ত। উপনীতা । ১৭ 

হরির অতুল যজ্ঞ-বরাহ' রূপে রূপিণী, 
সে শক্তি ও গেল তথা বারাহী তন্থুধারিণী। ১৮ 



অইম মাহাজ্ময। ১৯ 

নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশহ বপুঠ। 
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপগ্তনক্ষব্রসংহতিঃ ॥১৯॥ 

বজছন্ত। তৈবৈজ্জী গজরাজোপরিস্থিতা । 
প্রাপ্ত সহঅনয়ন। যথা শক্রত্তখৈব সা ॥হ০। 
ততঃ পরিব্তন্ডাভিরিশানো। দেবশক্তিভিঃ। 
হন্যস্তামস্থরাঃ শীঘ্ৰৎ মম প্রীতাহ চণ্ডিকাৎ॥২ ১ 

ততো দেবী শরীরাত্ত, বিনিক্কাান্তাতিভীষণ।। 

চগ্ডিক1 শক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী ॥২২। 

গেল নারসিংহী দেহ নুসিংহ সত্দুশ ধরি, 
গ্দ্ধের লোম-ক্ষেপে নক্ষত্র বিক্ষিপ্ত করি । ১৯ 

বজ্জ-হস্তা তথ! এ আরোহিয়া এরাৰত, 

সহ নয়ন গেল ধথ! ইন্দ্র সেই মত। ২০ 

দেব শক্তি পরিবৃত কহিল! ঈশান তবে 

চগ্ডিকায়--" কর প্রীতি বধিয়া অনুর সবে।” ২১ 

বাহিরিল দেবী দেহ হইতে ভীষণান্নী 

চণ্ডিক1 অতুযগ্রা শক্তি শত পিবা নিনাদিনী। ২২ 



১১৪ দেবীমাহাত্ম/ম্। 

স1 চাহ ধুআ্জটিলমীশানমপরাজিত1। 
দত ত্বৎ গচ্ছ ভগবন্ পার্থ শুভ্তনিশুস্তয়ো২৩ 
ক্রুহি শুস্তৎ নিশুভ্তঞ্চ দানবাবতিগর্বি্বতৌ ? 
যে চান্যে দানবান্তত্র যুদ্ধায় সমুপন্থিতাঃ ॥ ২৪। 

ব্রৈলোক্যমিক্দ্রোলভতাংদ্রেবাঃসন্ত হবিভূজিঃ। 
যুয়ৎ গ্রযাত পাতালৎ যদি জীবিতুমিচ্ছথ॥২ ৫॥ 

বলাবলে পাদথচেস্তবস্তে ঘুদ্ধকাঙিফিণঃ | 
তরাগচ্ছত তৃপ্যন্ত মচ্ছিবাঃ পিশিতেন ব$॥২৬॥ 

ঈশানে ধুআ্-ভটিল অপরাছিততা তখন 

কহিল! নিশুত্ত শুস্ত কাছে যা ভগবন্ ! ২৩ 

“ কহ শুস্ত নিশুষ্তকে দানব অতি গর্বিত, 

£ অন্য যে দানব আছেযুদ্ধ তরে উপস্থিত ২৪ 

« তৈলোকাা লতুক ইন্দ্র, হবিভুজ দেবগণ, 
“ পাতালে প্রয়াণ কর ইচ্ছৃহ যদি জীবন । ২৫ 

« বলের মত্ততা হেতু ইচ্ছা কর যফ্ধি রণ, 
£ তোমাদের মাংসে তৃপ্ত হ'ক মম শিবাগণ।” ১৬ 



ভাইম মাহাত্মা। ১১১ 

যতো নিষুক্তে। দৌত্যেন তয় দেবাশিবঃ স্বয়ং 
শিবদৃততীতিলোকেহন্মিন্ভ্ত তঃসাখ্যাতিমাগতা ২৭ 
'তেহপিশ্রুত্বাবচো দেব্যাঃসর্ব্বাখ্যাতত্মহাস্ুরাঃ | 

অমর্ধাপুরিতা জগ্তঃ কাত্যায়নী স্থিত |।২৮ 
ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্তষ্িবৃষ্টিভিঃ | 
ববর্ধ, রুদ্ধতামর্ান্তাং দেবী মমরারয়ঃ |।২৯।। 

সা চ তান্ প্রহিতন্ বাণান্ শুলচক্র পরশ্বধান্। 
চিচ্ছেদ লীলয়াপ্জাত ধনুমু কৈর্্ঘছ্যুভিঃ ॥৩০। 

৮ পপি 

করিলা দৌত্যেতে দেবী স্বপ্নং শিব নিয্বোজি, 
“ শিব দৃতী'-_-এই খ্যাতি হ'ল লোকে প্রচলিত। ২৭ 

শিব মুখে দেবী বাক্য শুনি মহাম্মরগণ, 

গেল কাত্যান্পনী যথা! অমর্পুরিত মন। ২৮ 

শর, শক্তি, খাটি, বৃষ্টি করিয়া সর প্রথম, 

দেবী সহ যুঝে ক্রোধে যত অমরারিগণ। ২৯ 

সেই বাপ, শুৃল, চক্র, ধ্বনিত ধনুক ধরি, 

পরশু কুঠার সব. কাটিলেদ লীলা করি। ৩০ 



১৯২ দেবীমাহাত্ত্যমূ। 

তসাগ্রত স্তখাকালী শুলপাতবিদারিতান্। 
খট্রাঙ্গপোথিতাৎ শ্চারীন্ কুর্ব্বতী ব্যচরতদা॥৩১ 

কমগ্ুলু জলাক্ষেপ হুতবীর্ধযান্ হতৌজসঃ | ' 
্রক্গাণী চাকরোচ্ছত্র,ন্ ধেন যেন স্ম ধাবতি।৩২ 
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথ চক্রেণ বৈষ্ণবী | 
দৈত্যান্জঘানকৌমারীতথাশজ্যাতিকোপনা৩৩ 
এন্ড্রী কুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ। 
পেতুর্ববিদারিতাঃ পৃথযাৎ রুধিরৌঘ প্রবর্ষিণ2৩৪ 
পা প৭-০০ পাপা  সউ্প আপপপ প  া” পক ্পজপপ ী৯ অাা প উপর ৬ 

অগ্রেতে করিয়া কালী শূলপাতে বিদারিত 
করিলেন বিচরণ খট্টাঙ্গে করি পাতিত । ৩১ 

কমণ্ডলু জলক্ষেপে হত বীর্ঘ্য হত বল 

করিল ব্রন্মাণী শক্তি, ধাইতেছে ঘে সকল। ৩২ 

বৈষ্বী চক্তেতে, তথা ত্রিশূলেতে মাহেশ্বরী 

কোপনা কৌমারী দৈত্য বধিলেন শক্তি ধরি। ৩৩ 
এত্ত্রী বক্সাঘাতে দৈত্য পড়িলেক অগণন 
ভূ্মেতলে, বিদ্বারিত রুধির করি বমন। ৩৪ 



খষ্টম মাহাজ্ময। ১১৩ 

তৃণ্ু প্রহারবিধ্বস্তা দং& গ্রক্ষতবক্ষসং । 
ধরাহমুর্ত্য। ন্যপত্হশ্চক্রেণ চ বিদারিতা2৩৫॥ 

নংখৈবিরদারিতাৎশ্চান্যান্ ভক্ষয়স্তী মহাস্থুরান্ । 
নারনিংহী চচারাজো নাদাপূর্ণদিগন্র। ॥৩৬। 
চণ্ডাট্ট হাসৈরন্থরাঃ শিবদূত্যভিদুষিতাহ। 

পেতুঃপুথিবাৎপতিতাতস্তাৎশ্চখাদাথসাতদ1৩৭ 

ইতি মাতৃগণৎ ক্রুদ্ধ মর্দয়ন্তৎ মহান্ুরান্। 

দঃ [হুভুাপা রকি ধৈর্নে টিরনিরিডিদা। ৯৮ 
বে প্রপোজ প আ+ প আজ আরা 

ভূণ্ড প্রহারে বিধবস্ত, বক্ষ দংষ্ট্রাগ্রেতে ক্ষত, 

চত্তে বিদারিত করি বারাহী ফেলিল! কত | ৩৫ 

শক্ষিয়! বিদধারি নখে অন্য মহাহর দল 

লারাসংহী ভ্রমে রণে নাদে পুরি দিওমগডল। ৩৬ 

চণ্ডাট হাসিতে করি শিবদূতী আঘাতিত, 
খাইছে অন্থরগণ দভূতলে করি পাতিত । ৩৭ 

করিতেছে মাতৃদীণ অস্থর ক্রোধে, মর্দন, 

দেখি নানামতে ন1শে দ্েবারি লৈনিকগণ, ৩৮ * 
৮ 



১১৪ দেবীমাহাত্মযমূ। 

পলায়নপরান্ দৃ। দৈত্যান্ মাতৃগণার্দিতান্। 
যোছ,মত্যাবযৌ ত্রুদ্ধে৷ রক্তবীজে। মহাস্থুরঃ৩৯ 
রক্তবিন্দুর্যদাভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ। 

সমুৎপততি মেদিন্যান্তত্গ্রমাণজ্তদান্ুরই ॥৪০| 

যুধুধে স গদাপাণিরিক্দ্রশক্তা। মহাস্থরঃ | 
তত শৈৈস্দ্রী স্ববজেণ রক্তবীজ মতাড়য়ৎ ॥৪১॥ 
কুলিশেনাহতস্যাণ্ড ত্য স্তৃত্রাব শোণিতৎ । 
সমু স্থত্ততো যোধান্ত্রপাস্তৎ পরাক্রমাঃ॥৪২ 

এপস মিস শপ ০৮ 

মাতৃগণার্দিত দৈত্য দেখি পলায়ণপর» 

যুদার্থে আসিল ক্রুদ্ধ রক্তবীজ বীরবর | ৩৯ 

দেহ হতে হয় ষদ্দি রক্তবিন্দু ভূমি গত, 
মেদিনী হইতে জন্মে মহাহুর দেইমৃত | ৪৩ 

বুঝে ইন্দ্র শক্তি ধরি মহানুর গদাপাণি, 
আঘাতিল! রক্তবীজে তীক্ী নিজ বজহানি। ৪১ 
কুলিশ আথাতে শীঘ্র শোণিত হয়ে পতন, 
জুমুখিত হ'লো যোদ্ধ। তদবূপ তদ্দপরাক্ম 1 ৪২ 



অইম মাহাখ্য। ১১৫ 

যাবন্তঃ পতিতাস্তদ্য শরীরাদ্র ক্রবিন্দবঃ | 

তাবস্তঃ পুরুষ। জ্াতাস্তদ্বীর্যযবলবিক্রমাঃ ॥৪৩॥ 

তে চাপি যুযুধুক্তত্র পুরুষ রক্তসম্ভবাঃ । 
সমৎ মাতৃভিরত্থযগ্রশস্ত্রপাতাতি ভীষণ ॥৪৪1 
পুনশ্চ বজ্প [তেন ক্ষতমযসা শিরো বদ । 

বরাহ লহ পুপ্ুধার্তিততা জাতী মহ আশ? ॥৪৫॥ 

বৈষ্ণব; সমরেটিচনৎ চক্রেণাভিজঘান হ। 

গদয়া কাড়রামাস এক্দী তমস্ুরেশ্বরৎ ॥৪৬॥ 
৮ শা পিসি পা আও স্পা ৭ শি ৮ স্পা শি পি শটে পি রশ সত পপ | শী সি তা পি আলে পদ শা পিপিপি শীট পিক ও পাদ ৯ কচ শশী 

দেহ “তে রক্বিন্দু যাবৎ হলে! পতিত, 

তব ঞন্মিল বাঁর তদবীরধ্য তদবলান্বিত | ৪৩ 

পুকষ বত সম্ভত যুঝে মাতৃগণ সনে 

অ:% শক্ত নিক্ষেপ অতীব ভীষণ রণে। ৪৪ 

পন ।লাঘাতে ক্ষত করিলে শির ভাহার, 

বি রব জনমিল পুধষ সহন্র ভার। ৪৫ 

করিল চচন্রেতে হন বৈষ্জবী সমরে পরে, 

কলিল একা এন্দীী ভাড়িত অহ্রেশ্বরে 1 ৪৩ 



১১৬ দেবীমাহাত্ম্যম্। 

বৈষ্ণবীচক্রতিন্নস্য রুধিরআ্বাবসম্তবৈঃ | 
সহম্রশো জগদ্যাপ্তৎ তত্প্রমাণৈম হাসু রৈঠ॥৪ ৭। 
শক্ত জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাসিন। | 

মাহেশ্বরী ব্রিশলেন রক্তবীজৎ মহাসুরৎ।৪৮। 
স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্ব্বা এবাহনৎ পৃথক্। 
মাতৃঃ কোপসমাবিগ্টো রক্তবীজো মহা সুরঃ।৪৯ 

তল্যাহতস্য বহুধ! শক্তিশুলাদিভিস্ূর্বি। 
পপাতযোবৈ রক্তৌবক্তেনাসঞ্তশোহ সুরাঃ।৫০ 
৯০ এ তাপ ৬ ০০৯৮ 

সিসি পপ চি ৮০৮০৯ উপর ০৯১০,২র পকল 

বৈষ্ণবীর চক্রে ভিন্ন কুধির-শ্রীব সম্ভব 

সহস্র সহজ্রানরে ব্যাপিত করিল ভব । ৪৭ 

কৌমারি শক্কিতে, অসি বারাহী প্রহার করি, 

আধাতিল রক্বীজে ত্রিপুলেতে মাহেশ্বরী। ৪৮ 

 রক্তবীজ মহাসুর কোপ সমাবিষ্ট মন 

করিল গদায় দৈত্য আহত মাতৃকাগণ ! ৪৯ 

বছ শনি শুলাহত হইয়া; ভূতলে তার 

'শড়ি রক্ত, শত শত জন্সিল অনুর. আর । &* 



অষ্টম মাহাজ্মা । ১১৭ 

তৈশ্চাস্থরাস্থক্সম্তৃ তৈরস্থরৈঃ সকলৎ জগৎ 
ব্যাপ্তমাসীত্ততোদেব। ভয়মাজগ্মুরুত্তমৎ ॥৫১। 

তান্.বিষপ্রান্ সুরান্ দু] চগ্ডিকা। প্রাহপত্বরা 1 
উবাচ কালীৎ চামুণ্ডে বিস্তারৎ বদন কুরু॥৫২। 

মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভুতান্ রক্ত বন্দ্ন্ মহাস্ুরান্। 

রক্তবিন্দোঃপ্রতীচ্ছ ত্বৎবজ্ে ণানেনবেগিতা৫৩ 

ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুণ্পন্নান্ মহাস্থরান্ । 

এবমেষ ক্ষয়ৎ 'দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি।৫৪1 
রা ৮ পপ ্া-৭ ৮৯৮১৮াাতঠপ  -এএ াা া 

রক্তজাত সে অন্দরে হইল পৃথিবীমন্ক 
তাহাতে হইল ভীগ্ঘ দ্বেবগণ অতিশয় । ৫১ 

চণ্ডিক! দেখিয়! সেই সুরগণ বিষাদিত, 

কহিলা--“চামুণ্ডে ! তুমি কর মুখ বিস্তারিত,--€২ 

“ মম শস্্রপাতে রক বিল্ু-জাত দৈভাগণ, 

“ বেগেতে সকল তব বদনে কর গ্রহদ। ৫৩ 

*“ বিচরণ কর কণে ভক্ষি মহাতরচয়, 

“ ্ষীণ রক্ত দৈত: তবে এইরূপে হবে ক্ষয় ৫৪ 



১১৮ দেবীমাহাত্ম্যম্ | 

ভক্ষমাণাস্ত য়া চোগ্রা ন চোৎপৎষ্যন্তি চাপরে। 

ইত্যুক্ত তান্ততো দেবীশৃূলেনাভিজঘান ত২৫৫ 
মুখেন কালী জগুছে রক্তবীজস্য শেণিতৎ | 
ততোহসাবাজঘানাখ গদয়] তত্র চণ্ডিকাহ ॥৫১ 

ন চাস্যা বেদনাঞ্চক্রে গদাপাতোল্সিকামপি | 

ত্যাহতস্য দেছাত্ত বহু সুশ্রাব শেণিত।৫৭॥ 

যতস্ততস্তদ্বক্জে ণ চামুস্তা মং প্রতীচ্ছতি ৷ 
মুখে সমুদগত। ষেহস্যা রক্তপাতান্মহ্াস্থরা2৫৮ 

শশা পোষা পপ সাপ পাপন তাপ ০ পে পাসপাপিপ পপ পাপ জী পতি পর 

« তব উগ ভক্ষণেতে পুনঃ না জন্মিবে আর |” 

ইহা কহি দ্বেবী ত'কে করিলা শুল প্রহ্থাপ | ৫৫ 

শোণিত রক্তবীজের লইলা মুখে কালিকা, 

হইলেন আঘখাতিত গদায় তার চণ্তিকা । ৫৬ 

হইলনা বাথ'মাত্র গদ্দাপাতে আব্ভণব। 

আহত হ'লে অনুর হইল শোপিতআব, ॥ ৫৭ 

চামুণ্ড। সকল রক্ত করিল মুখে গ্রহণ, 

ব্দনে আসিল যেই রক্ত-জন্ম। নৈত্যগণ,। ৫৮ 



অস্টম মাহাজ্ময। ১১৯ 

তাহশ্চখাদাথ চামুণ্ড। পপে তম্য চ'শোণিতহ । 

দেবী শুলেন বজেণ বাণৈর সিভি স্টি ভিঃ॥৫৯॥ 
জঘান রক্তবীজং তৎ চামুণ্ডা পীতশোণিতহ। 
স পপাত মহীপুষ্ঠে শস্ত্রসঙ্ঘলমাহতঃ ॥৬০। 
নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ | 

ততস্তে হর্ধমতুলমবাপুস্ত্রিদশ। নৃপ। 

তেষাৎ মাতৃগণেো! জাতোননতাস্ঘ্বদোদ্ধতঃ।৬১ 
ইতি মার্কগ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্স্তরে 

দেবীমাহাঝ্যে রক্তবীজবধঃ সমাগ্ঃ | 

__ খাইলা চণ্ডিকা, রক্ত পান করি সেইক্ষণ, 
প্রহারিয়৷ দেবী শৃল, বজ্র, অসি. খ্টি, বাপ, | ৫৯ 
আবাতিল! রক্তবীজ, শোণিত করিল। পান, 

পড়িল ধরণী পৃষ্টে, শন্রজালে সমাহত । ৬* 

রুক্তবীজ মহান্থর, রক হীন, হে শুর! 

তখন অতুল হর্ষ লভিল। সর্ব দেবতা, 

নাচিলেন মাতগ্ষণ শোণিভ-মদ উদ্ধতা । ৬১ 

ইতি রক্তবীজ বধনামক অই্টম মাহাত্ম্য সমাগু ॥ 



০ প্র ঞ্ 

্ চর আন্ত নি 

দুল পপি 

ও এ 

এ. ভি ৬১ 
; * ১৮ নে 2 পানি ছা 2 

ৰ রি টি নু রদ র্ 

₹খশনা ও 42 ন দি! পর গল ডি ২ শত | দিত? ধক (৯ 
লি 8, এ 

পি 

৬৫গেনটাট ক 
-- মবম মাহাত্যু । 

ও' নমশ্চণ্ডিকায়ে। 

রাজোবাচ | 
বিচিত্রমিদমাখ্যাতৎ ভগবন্ ভবতা৷ মম। 

দেবযাশ্চরিতমাহাত্ব্যৎ রক্তবীজবধাশ্রিতৎ।১। 
ভুয়শ্চচ্ছাম্যহৎ শ্রোতৃতরক্তবীজে নিপাতিতে। 

চকার গুভ্ভোযৎকর্ম নিশুভ্তশচাতিকোপনঃ ॥২। 
মি আপস 

চণ্ডিকাকে নমস্কার । 

রাজ। কহিলেন। 

করিলেন, ভগবন| মম কাছে জাধ।তিত 

*রক্তবীজ বধ কথা--বিচিত্র দেবী চরিত। ১ 

পুনঃ ইচ্ছ! গুনি, হলে রক্তবীঙ্গ বিপতন 

কি কাজ করিল শুস্ত নিশুল্ত অতি কোপন।২ 



নবম মাহাজ্বা। ১৯১ 

থষিরবাচ । 

চকার কোপম্তুলৎ রক্তবীজে নিপাতিতে। 

 শুভ্তাস্থরো নিশুভস্তশ্চ হতেসৈনোযু চাহবে॥৩। 
হন্যমানৎ মহাসৈন্যৎ বিলোক্যামর্ষমুদ্ধহন্। 
অভ্যধাবন্নিগুন্তোহথ মুখায়াস্থরসেনয়া ॥8॥ 

তদ্যাগ্রতন্তথ। পৃষ্ঠে পার্্বয়োশ্চ মহান্থরাঃ। 
সন্দপ্ৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধ! হস্ত দেবীমুপাযযুঃ ॥৫॥ 

সপন 

থষি ফহিলেন। 

বঙবীজ আহবেতে এইরূপে হ'লে ক্ষয় 

করিল অতুল কোপ শুস্ত ও নিশুতদ্ধয়। ৩ 

মহা দৈন্য দেখি হত ফ্রোধেতে আকুল মন 

ধাইল নিশ্ুজ্ত তবে লক্ষে মুখা সেনাগণ ।৪ * 

অথে. পৃষ্ঠেকপাশ্খে লয়ে গেল মহাহথরগণ, 
দ্বেবীকে বধিতে “ক্রোধে অধর করি দংশন । ৫ 



১২২ দেবীমাহাত্মাম্। 

আজগাম মহ্াবীর্ধ্যঃ শুস্তোহপি স্ববলৈৰ্তিঃ | 
নিহস্তং চগ্ডিকাৎ কোপাতকৃত্ব। যুদ্ধন্ত মাতৃ ভি॥ ৬ 

ততে। যুদ্ধযতীবাসীদ্দেব্য। শুভ্তনিশুস্তয়োঃ | 

শরবর্ধমতীবোগ্রৎ মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ ॥৭॥ 

ছিচ্ছেদাস্তাঞ্রাৎস্তাভ্যাংচণ্ডিকাশুশরোতক রৈঃ 
তাড়য়ামাসচাঙ্গেষু শস্ত্রোঘৈরসুরেশ্বরো ॥৮| 
নিশুভ্তে। নিশিতৎ খড়গিৎ চন্চাদ'য় স্ুপ্রভহ। 

অতাড়য়ন্ম,ি,সিংহৎ দেব্যাবাহনমুত্তম ॥৯।| 
প্রত পাপ এ পপ 

৯ 

আসিল ও মহাবীর্ধ্য শুভ স্বসৈনে বেষ্টিত, 

বধিতে চণ্ডিক1, যুঝি মুাতৃকাগণ সহিত | ৬ 

*শুত্ত নিশুভ্তের সহ দেবীর হুইল রণ, 
মেঘ মত অতি উদ্ করিয়া শর বর্ষণ । ৭ 

কাটিল! সে শরজাল চণ্ডিকা তাহার শরে, 
আহত করিল শস্ত্রে যুগল অহুরেশ্বরে 1 ৮ 

নিশুস্ত নিশিত খঙ্জাা লইয়া চর্ম ভাস্বগ্র 

উত্তম বাহন মিংহে আঘাতিল শিরোপর। ৯ 



নবম মাহাজ্মা। ১২৩ 

তাড়িতে বাহনে দেবী ক্ষুরপ্রেণাসিমুভমৎ 1 
নিশুভ্তস্যাণ্ড চিচ্ছেদ চন্দন চাপ্যচক্দ্রকৎ ॥১০। 

ছিন্নেচর্্মণিখড়েগি চ শক্তিৎচিক্ষেপসোহস্থুরঃ 
তামপ্যস্য দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাৎ॥১১ 

কোপাঞ্মুতো নিশুন্তোহুথ শুনৎ জগ্রাহ দানবঃ 

আয়ান্তৎ মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচুর্ণয়ৎ॥ ৯২. 

আবিধ্যাথ গদাংসোহ পিচিক্ষেপচণ্ডিকাত্প্রতি। 

সাপি দেব্য। ত্রিশূলেন ভিন্না ভন্ত্বমাগতা॥১৩ 
০ 

সই 

বাহন তাড়িত দেখি ক্ষুরপ্রে দেবী তখন 

অষ্টচন্জ্র চর্ম সহ কাটিলা অসি উত্তম। ১০ 

চিন্ন চণ্্ব খরা, শক্তি, নিক্ষেপিল যে অসুর, 

আগত সে শক্ষি চক্রে কাটি করিলেন দূর । ১১ 

গর্জিয়। ক্রোধে নিশুস্ত করিল শৃল গ্রহণ, 

তাও চুণ” মুষ্টিপাতে কবিলা দেবী তখন। ১২ 

দুরাইয়া গৰ্ সেও ক্ষেপিল চওিকা প্রতি, 

ত্রিশূলেতে ভিন্ন তস্ম করিলেন তাহা সতী | ১৩ 



১১৪ দেবীমাহাস্তামূ। 

ততঃ পরশুইস্ত্তমায়ান্তৎ দৈতা পুঙ্গবৎ | 
আহত দেবী বাণৌবৈরপাতয়ত ভূতলে ॥১৪। 
তন্মিন্নিপতিতে ভূমৌ নিশুয্তে ভীমবিক্রমে । 

ভ্রাতর্ধযতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযে হস্তযন্থিকাৎ ॥১৫। 

স রথস্থ্তখাত্যচচৈশূহীতপরমায়ুখৈই্। 
ভূজৈরগ্টাভিরতু লৈর্ব্যাপ্যাশেষৎ বভৌ নভঃ॥১৬ 
তমায়ান্তৎ সমালোক। দেবীশঙ্বমবাদয়ং। 

জ্যাশব্দঞ্ধাপি ধনুষশ্চকারাতীবছুঃসহুহ 11১৭।। 

আসিয়। দৈত্যপুক্গব তখন পরশু করে, 

আবাতিল, দ্বেবী বাণে ফেলিলেন মহিপরে | ১৪ 

'ভমিতে পড়িলে ভ্রাত। নিশুস্ত ভীম বিক্ম 

ক্রোধেতে আদিল শুস্ত অশ্থিকা বধ কারণ 1 ১৫ 

সরথ উঠিষ! উচ্চে লয়! আম়ুধ সব 
অষ্ট-ভজ্গে অতুলিত. ব্যাপৃন্ত করিল নভ£। ১৬ 

দেবী বাজাইল শঙ্খ দেখি কে উপস্থ ত, 

ধর টক্কার শব্দ করিল সহনাতীত । ১৭ 



এ শপ পক 

নবম মাহাতাট । ১১৪ 

পুরয়ামাস ককুভে। নিজঘণ্টাম্বনেন চ। 

সমস্ত দৈত্যসৈন্যানাৎ তেজোবধবিধায়িন1॥১৮॥ 
ততঃ সিৎহে। মহানাদৈস্ত্যাজিতেভ মহাযদৈঃ | 
পূরয়ামাস গগ্ণৎ গাস্তথোপ দিশে। দশ |1১৯।॥ 

ততঃকালী সমুৎপত্য গগণৎ ক্মামতাড়য়ৎ ॥ 

করাভ্াৎস্তলিনাদেন প্রাকব্বনাস্তে তিরোহিতাঃ২* 

অট্রট্রহাসমশিবৎ শিবদূতী চকার হু। 
তৈঃ শ বৈরস্থুরাস্ত্রেস্থ শুস্তঃকোপতপরহযযৌ॥২১ 

শে 

নিজ ঘণ্টান্বনে দেবী পুরিলেন দিউ মণল, 

হততেজ কার তাহে মমন্তড দানব বল। ১৮ 

সিংহ ছাড়ি মহানাদ, মহামদ করিগণ, 

পরিপুণ দশদিকৃ করিল পূর্থী গগণ । ১৯ 

লম্ষ দিয়া কালী] করে করিলেন বিতাড়িত, 

গগণ পৃথিবী, করি পূর্বনাদ তিরোহিত | ২* 

হাগিলেন শিবদূতী অশিব অট্ট্ট হাসি । 
সে মনুর ত্রাস শবে শুন্ত কোপে আগ্রিরাপি । ২৯ 



পা শা? পন 

১২৬ দেবীমাহাত্থ্যমূ । 

দুরাত্বংস্তি তিষ্ঠেতি ব্যাজহ্যাবান্বিকা যদ] । 

তদ। জয়েত্যভিহিতংদে বৈরাকাশসংস্থিতৈ2২২, 

গুন্তেনাগতা ঘা শক্তিমুক্ত। জ্বালাতি ভীষণ] । 
আয়ান্তী বহ্ছিকুটাভ1 স। নিরস্ত। মহোক্ষয়া॥২৩ 

মিৎহনাদেন শুন্তস্য ব্যাপ্ত লোকত্রয়াস্তরৎ | 

নির্ধাত নিৎম্বনে। ঘোরে। জিতবানবনীপতে২৪ 

শুভ্ত মুক্তাঞ্ছরান্দেবী শুক্তত্তৎপ্রহিতাঞ্রান্ । 

চিচ্ছ্দে স্বশরৈরুপ্র শতশোহথ লহ শ2।২৫। 

৮ পপি উজ ০৯০৫ ৮৮ শপ কত রা পপ সাজ ৪০ পা পপি আগ আজি শপ পা আশা 

€ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ” -ছুরায্নাকে কহিল। অশ্বিক: যবে, 

« জয়া ”» নাম দিলা তাকে আকাশশ্থ দেব সবে । ২২ 

শুস্ত নিক্ষেপিত শক্তি বিভীষণা প্রজ্বলিত 
বহি আভা, হলো মহা উদ! অস্ত্রে নিবারিত। ২৩ 

শুস্ত নিংহনাদে ব্যাপ্ত করি লোকত্রয়াস্তর 

নিশ্বন-নিত্বত ঘোয়ে জিনিল, হে পৃথীশ্বরে | ২৪ 
সুত্ত তাক্ত শর দেবী, শুভ তার শরগণং 

কাটিল স্ব উদ্রশরে শ্রত শত অগণন । ২৫ 



নব্য সাহাক্মা। ৬২৩ 

ততঃ সা চণ্ডষকা ক্র ঘা শ্লেনাভিজান তৎ 

স তদাভিহতে! ভুমৌযুচ্ছির কোনিপপাত' হ।২শ 
'ততো নিশুস্তঃ সংপ্রাপ্য চেতনামাত্তকান্মু'কঃ। 

আজঘান শরৈদে বীৎকালীহকেশরিণৎ তথা॥২৭ 
পুনশ্চ কৃত্বা! বাহুনামহুতৎ দন্গজেশরঃ | 

চক্রাযুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চগ্ডকাহ |1২৮॥ 

ততো ভগবতী ক্রুদ্ধ দুর্গা ছুর্গার্তিনাশিনী । 
চিচ্ছেদ তানিচক্রাণিস্থশ রৈঃ সায়কাহস্চতান্॥২ ৯ 
পপ পা পাপ পপ জপ ক পা শত শশা তি 

৮০ 

তখন চুক! ক্রোধে করিলা শল গ্রশ্থার 

আহত মৃচ্ছিঠ ভূমে পডিল সে ছুরাঁচার। ২৬ 

নিশুস্ত চেতন! পেয়ে কার্ম'ক করি গৃহিত, 

কালীকেশরীকে শরে করিলেক আঘাতিত | ২৭ 

পুনশ্চ অযুত বাহু স্জিয়! দন্ুজেশ্বর, 

চগ্ডকার চক্রার্ধে ছাইল দিতিজবর। ২৮ 

তবে ক্রুদ্ধ? শগবতী হুর্গণ দূর্ণার্তিনাশিনী, 

সে চক্রে সাক সব কাটিল। শরে তখনি । ২৯ 



১২৮ দেবীমাহাত্মযহথ | 

ততো নিশুন্তে' বেগেন গদামাদায় চগ্ডিকাধৃ । 

অভ ধাঁবত বৈ হস্তং দৈত্যসেনাসমারৃতঃ 1৩০ 
তল্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা। 
খড়েগন শিতধারেণ স চ শুলৎ সমাদদে ।1৩১। 

শৃলহত্তৎ সমায়াস্তৎ নিগুস্তমমরার্দনমূ। 
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা || ৩২। 
ভন্নস্য তস্য শুলেন হ্ৃদয়ানিঃক্যতোহ্পরঃ | 
মহাবলো মহা বীর্য্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষে বদন্ 1৩৩ 

পা 
শি 

((াচাবাররারার গররাা১পপ্স* ২ ্পা++ 

দৈত্যসেন! সমাবৃত নিশুল্ তখন ধায় 

,সবেগে লইয়! গদ1 বধিবারে চগ্ডিকায় | ৩০ 

কাটিলা চণ্ডিক৷ শীগ্র সেই গর? নিক্ষেপিত 

শিরধার খড়েগ, শূল হুইল তবে গৃহিত । ৩১ 

আমিতেছে শল হস্তে নিশুস্ত অমরার্ধন, 

চণ্ডিক বি ধিল৷ বেগে হব শ্রলে তধন । ৩২ 

শূলে ভিন্ন বক্ষ হ'তে জনমি পুরুষ আর-_ 

মহাথল মহাবীর্ধ কহে "পতিষ্ঠ* বারম্বার । ৩৩ 



ম্বম মহা । ১১৬ 

উদ্য নিষ্ষামতে। দেবী প্রহম্য স্বনবত্ততঃ | 
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়েশন ততোহসাবপতদ্ভুবি।৩৪ 
ততঃ মিহহশ্চখাদোগ্রদৎা ক্ষুরশিরোধরান্। 
অস্থুরাৎ স্তাৎস্তথা কালী শিবদুতী তথাপরান্৩৫ 
কৌমারী শক্তিনির্ভিনাঃ কেচিন্নেশুর্মাহাস্থরাঃ | 
ব্রন্মাণীমন্ত্রপুতেন ভোয়েনান্যে নিরাকতাঃ৩৬ 

মাহেশ্বরীত্রিশুলেন তিন্নাঃ পেতুন্তথাপরে । 
বারাহীতুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চ,ণাঁকৃত ভূবি ॥৩৭| 

সহাস্য আস্যেতে খড়েগ কাটিলেন শির তার, 
হইল তধন সেই ভূমিতলে নিপতিত । ৩৪ 
তখন খাইল সিংহ উগ্রদপ্তে শিরোধর, 

ধাইল। অহুরে কাশী, শিবদৃতী তখাপর। ৩৫ 
কৌমারী শক্তিতে তিন্ন করে মহান্ুরচয়, 
মন্ত্রপুত জলে অন্যে বক্ষাণী করিল জয়। ৩৬ 

অপর ত্রিশুলে ভিন্ন করিলেন মাহেশ্বরী | 

ফেলিল বারাহী ভূমে তুগ্ডাত্বাতে চূর্ণ করি। ৩৭ 
লী 



১৩০ দেবীমাহাজ্সাম্ । 

খণ্ড খণ্ঞ্চ চক্তরেণ বৈষ্ব্যা দানবাঃ কৃতাঃ। 

বজেণ চৈক্ড্রি হস্তাগ্রবিমুক্তেন তথাপরে॥৩৮॥ 
কেচিদ্বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নগ্তা মহাহবাৎ। 
তক্ষিতাশ্চাপরে কালীশিবদূতী ম্বগাধিপৈ21৩৯ 

ইতি মার্কণেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে 
দেবীমাহাজ্যে নিশুয্তবধঃ সমাপ্তঃ। 

চন্ত্রে খণ্ড খও করে বৈষ্ণবী দানব যত, 
এরন্দ্রাণী হস্তাগ্র-মুক্ত বজে অন্যে করে হত । ৩৮ 

বিনই অস্থর কেহঃ কেহ যুদ্ধে পলার়িত, 

কালী শিব দৃতী দিংহে হইল অন্য ভক্ষিত। ৩৯ 

ইতি নিশুস্ত বধ নামক নবস মাহাত্ম্য । 



দশান মাহা | 

ও' নমশ্চণ্ডিকায়ৈ । 

খষিরুবাচ । . 

নিশুল্তৎ নিহত দৃ্1 ভ্রাতরৎ প্রাণসম্মিতৎ 
হন্যমানৎ বল কব শুল্তঃ ত্রুদ্ধোহ ব্রবী দ্রঃ ১। 
বলাবলেপদুণ্টে ত্বৎ মা ভুর্গে িরবমাবহ | 
অন্যাসাৎ বলমা শ্রিত্য যুধ্যসে যাহ তিমানিনী॥২॥ 
স্পেস 

চণ্ডিকাকে নমস্কার । 

খধি কহিলেন । 

হত প্রাণসম ভ্রাত। নিশুন্ত করি দর্শন, 

হত সৈন্যগ্রী,--ক্র,দ্ধ কহিল শুল্ত তখন। ১ 
“ বলোন্ম। হুষ্টে ! ছুর্গে! হইওন। গ্ররবিনী 1» 
অন্য বলাশ্রয়ে তুমি ফুঝিছ অতি মানিনী। ২ 



১৩২ দেবীযাহাজ্সযমূ। 

দেব্যবাচ। 

এটকৈবাহুহ জ্গত্যত্র দ্বিতীয়! কা মমাপরা । 
পশ্যৈত৷ দু যয্যেব বিশস্ত্যো মদ্িভূতয়গ৩: 
ততঃ সমন্তান্তা দেব্যে।, ব্রন্গাণীপ্রমুখালয়ৎ। 
তস্য দেব্যান্তনে৷ জগ,রেটৈবাসীত্তদান্থিকা॥৪ 

দেব্যুবাচ | 

অহছ বিভূত্যা বনুভিরিহ রুপৈর্ধদাস্থিত। | 
তংসহহৃতংময়ৈ কৈবতিষ্ঠাম্যাজে৷ স্থিরোভবা৫॥ 

দেবী কহিলেন। 

এ জগতে একা আমি কে মম দ্বিতীয়া আর ? 

আমাতে গশিছে দেখ বিভূতিচয় আমার । ৩ 

ব্রহ্গাণী প্রমুখ তবে সমস্ত সে দেবীগণ, | 

গেল দেবী দেহেঃ রৈ*্ল অস্থিকা একা তখন। ৪ 

দেবী কহিলেন। 

বনু বিভূতির রূপে ছিন্তু যাছে, ভ্তঃপর 

'ছুরিলাম, এক। আমি, যুদ্ধে থাক্ষ স্থিরতর। € 



দশম মাহায্ময | ১৩৩ 

'খঝষিরুবাচ | 

»ততঃ প্রবরৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ গুস্তস্য চোভয়োঃ 1 
পশ্যতাহ সর্ধদেবানামস্থ্রাণাঞ্চ দারুণৎ ॥৬॥ 

শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শঙ্ৈত্তথা স্ত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ 1 
তয়োফুদ্ধিমভূুয়ঃ সর্ববলোকভয়ঙ্করৎ॥৭। 
দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথান্িকা ॥ 

বভগ্জ তানি দৈত্ন্্রস্তৎ প্রতীঘাতবর্ভৃভিখ1৮ 

ষি কহিলেন । 

দেবীর শুভর তরে হইল দারুণ রগ। 
যুঝিল সকল দেব, সকল অন্থর গণ । ৬ 

শশিত শস্ত্রে দাক্ষণাস্ট্রে, বরিষণ করি শরঃ 

হলো যুদ্ধ পুনঃ পুনঃ সর্বলোক ভমুঙ্কর। ৭ 

দিব্য অস্ত শত শত বর্ধিল। অন্থিক1 যাহা, 

সন্ত প্রতিধাতে সব ভাঙ্গিল দৈতেন্্র তাহা । ৮ 



১৩৪ দেবীমাহাত্্যয 

মুক্তানি তেন চান্ত্রানি দিব্যানি পরমেগ্বরী | 

বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্র হুৎকারোচ্চারণ 1দিভিঃ ॥৯॥ 
ততঃ শরশ তৈদে বীমাচ্ছাদয়ত সোহস্থারঃ । 
সাপি তৎ কুপিত। দেবীধনুশ্চিচ্ছেদ চেযুভিও১০ 

ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রন্তথা শক্তিমথাদদে । 

চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যন্য করস্থিতা২/১১।॥ 

ততঃ খড়গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্ক ভানুমৎ । 

অভ্যধাবভদা দেবী দৈত্যানামধিপেশ্বর2১২॥ 

তার কর-মুক্ত যত দিব্যান্ত্র পরমেশ্বরী 

ভাঙ্কিল লীলায়, উগ্র হুহুঙ্কার শব করি। ৯ 

করিল ক্বেবীকে শরে সে অতুরে আচ্ছাদন, 

কাটিল। কুপিত। দেবী অ্ স্্রতার শরাপন । ১০ 

' হি্ন হ'লে ধন্; দৈত্য করিল শক্তি গ্রহণ, 

কাটিলেন চক্রে দেবী তাও করে সেইক্ষণ । ১১ 

। শত-চত্দ্র-ভান্ু-প্রভা লইয়া! খডা তখন, 
ধাইল দেবীর গ্রতি দৈত্যপতি ক্রুদ্ধ মন। ১২ 



দশম মাহায্াী। ১৩৫ 

তদ্যাপতত এবাগ খড়গীৎ চিচ্ছেদ চ্ডিকা॥। 

ধনুমুক্তৈঃ শিতৈর্র্বাণৈশ্চন্ম চার্ককরামলৎ॥ ১৩ 

হতাশ্বং সতদা 'দৈতাশ্ছিননধন্বা বিসারথিঃ। 
জগ্রাহ মুদগরৎ ঘোরমন্বিকানিধনোদ্যতঃ ॥ ১৪॥ 

চিচ্ছেদাপততত্তসা যুদগরৎ নিশিতৈঃ শরৈঃ | 
তথাপি সোহভ্যধাবত্তাহমুষ্টিমুদ্াম্য বেগবান্।১৫ 
স মুষ্টিৎ পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ। 
দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবীতলেনো রস্যতাড়য়ৎ॥১৬ 

পবা উপ 

চগ্ডিক কাটিলা শীঘ্র সেই খড়গ আপতিত, 

ধনুমু-ক্ত-শিতবাখে_ চন্্-মর্ক-প্রভাহিত। ১৩ 

হত অখ, বিসারথী, ছিন্ন ধনু দ্ৈত্যবরে 

লইল মুদ্গীর ঘোর, অন্থিক! নিধন তরে । ১৪ 

মুদ্সর পতনোশুখ কাটিল! নিশিত শরে, 
তথাপি ধাইল দৈত্য ভূলি মুষ্টি ধেগবরে। ১৫ 

দেবীর হৃদয়ে ঘুষি প্রহারিল দৈভ্যনাথ, 
দেবী উরমেতে তার করিল চপেটাতা ত.। ১৬ 



১৩৬ ক্ষেবীমাহাত্মযম। 

তলপ্রহারাভিহতো। নিপপাত মহীতলে। 
স দৈত্যরাজঃ সহপ। পুনরেব তথোখিতঃ ॥১৭॥ 
উৎপত্য চ প্রগৃহ্যো্চৈদে বীৎ গগনযাস্থিতঃ | 
তত্রাপি সা নিরাধার। যুযুধে তেন চণ্ডিকা॥১৮॥ 

নিযুদ্ধং খে তদ1] দৈত্যশ্চণ্ডিকা চ পরস্পর । 
চক্রহুঃ প্রথম সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকৎ ॥১৯॥ 
ততো! নিষুদ্ধং স্থচিরৎ কৃত্বা তেনান্বিকা সহ। 
উৎপাত্য জাময়ামাস চিক্ষেপ প্লরনীতলে॥২০। 

সে প্রহারে অভিহত মহীতলে নিপতিত 

হয়ে দৈত্যরাজ শীঘ্র হইল পুনঃ উত্থিত । ১৭ 

দেবীকে আকার্গে লক্ষে করিল সে উত্তোলন, 

তথাপি সে নিরাধার1 চগ্ডক! করিল রণ | ১৮ 

দৈত্য চণ্ডতিকান যুদ্ধ আকাশেতে পরস্পর 

হলো সিদ্ধ ঘুলিদের প্রথমে বিস্বয়কর । ১৯ 
অন্িকার লহ যুদ্ধ করি তবে মৃহাবলে, 
রন্ফে দিয়] বুরাইয়। নিক্ষেপিল মহীতলে। ২* 



দশম মাহাজ্বা। ১৩৭ 

সক্ষিত্তো। ধরণী প্তাপা যুষ্টিমুদাম্য বেগিতঃ 
অভ্াধাবত ছুগ্টাত্বা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া ॥২১। 
তমাযনাস্তং ততো দেবী সর্ধদৈত্যজনেশ্বরহ | 
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্ব! শুলেন বক্ষসি ॥২২. 
স গতাস্থঃ পপাতোর্ধ্যাৎ দেবীশৃলাগ্রবিক্ষতঃ 
চালয়ন্লকলাৎ পৃর্ণীৎসান্বিঘবীপাৎসপর্বতাৎ২৩ 
ততঃ প্রসন্নমখিলৎ হতে তন্মিন্ ছুরাত্বনি । 
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নিশ্মলঞ্চাভবন্নভঃ ॥২৪॥ 

পড়িলে ধরণী পৃষ্ঠে, তুলি দুটি বেগতরে 
ধাইল ছুষ্টাত্ব ক্রোধে, অস্থিক নিধন তরে । ২১ 

দেখি সমাগত দেবী সর্বদৈত্যজনেশ্বর ্ 

শুলে বিদারিয়া বক্ষ ফেলিল! জঅবনীপর। ₹২ 

মরিল সে পড়ি ভূমে দেবী শুলাগ্র বিক্ষত । 
কাপিল সকল পৃথী দসিভু-দ্বীপ*পর্বত । ২৩ 

হত হ"লে্ছরাত্নূ প্রসন্ন হইল ভব। 

জগত লভিল স্বাস্থ, নির্মল হইল নভঃ। ৯৪ 



১৬৮ দেবীমাহাত্ম্যম্ । 

উৎ্পাতমেঘ1ঃসোক্কা যে প্রাগাসৎস্তেশযহযঘুঃ। 
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসৎন্তত্র পাতিতো২৫॥ 
ততোদেবগণাঃ সর্ব হর্ষনির্ভরমানসাঃ | 
বভুবুর্নিহতে তক্মিন্ গন্ধরবর্বাললিতৎ জণ্ুঃ। 
অবাদয়ৎস্তখৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঞ২৬ 
ববুঃ পৃণ্যান্তিথ। বাতাঃ সুপ্রভোহ্ভূদ্দিবাকরঃ | 

জন্ত্লুশ্চাগ্রয়ঃ শাস্তঃ শানস্তদিগ জনিতস্বনা2২৭॥ 

ইতি মার্কগ্ডয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্স্তরে 
দেবীমাহাক্স্যে গুস্তবধঃ সমাপ্তঃ | 

উক্কাসহ মেখো২্পাভ হলো সব প্রশমিত, 

[নিরাপদ্ব নদী, পথ. হইলে সে নিপতিত। ২৫ 
সর্ব দেবগণ তবে হলো হর্বান্থিত মন, 
আনন্দে ললিত বাদ্য, হইলে ভার নিধন, 
বাজাইল গন্ধর্বোর ? নাচিল অপ.সরাগণ । ২৩ 

বহিল পুণ্য বাতাস সুখ প্রভা আখগুল, 

জলিল শান্ত অনল, শান্ত দিক্ কোগাহুল। ২৭ 
ইতি শুত্ত বধ নামক দশম মাহাত্যু। 



একাদশ মাহাত্ম্য | 

ও" নমশ্চণ্ডিকায়ে | 

থষিরুবাচ । 

দেব হতে তত্র মহাশ্রেজ্ে 

সেক্দ্রাঃ হবরা বহ্নিপুরোগমান্তাধ । 

কাত্যায়নীৎ তৃ£ বুরি লম্তা- 
দিকাশিবক্তান্ত বিকাশিতাশাঃ ॥১॥ 

চগ্ডিকাকে নমস্করি। 

ঞধি কহিলেন । 

মহা অহুরেত্র হত হলে, তবে ইন্দ্র সহ 
এ বহি পুরোগামী হুরগণ» 

করে স্বাতি কাত্যায়নী,--হর্ষ, বিকশিত আশা, 

ৃ্ ইউ লতি প্রফুল বদন্। ৯ 



2৪৩ দেবীমাহাস্মাম্ । 

দেবি প্রপনার্তিহরে প্রসীদ 

প্রমী্দ মাতজগতোহখিলম্য । 
প্রমীদ্দ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বহ 

ত্মীশ্বরী দেবি চরাচরন্য ॥২॥ 

আঁধারভূতা জপতস্তমেকা 

মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতানি। 

অপাং স্বরূপস্থিতয়! ত্বয়ৈত- 
দাপ্যাধ্যতে কৃৎস্সমলভ্ব্যবীর্ষ্যে ॥৩। 

দেবি ছুঃখহরা হরে! প্রসীদ,স্প্রসীদ্ মাতঃ€ 
ৰ হে অখিল জগত জননি ! 

প্রসীদ হে বিশ্বেশ্বরি, রক্ষ বিশ্ব ভূমি দেবি! 

চরাচর ঈশ্বরী আপনি ।২ 

এক] তুমি জগতের হইয়া আধারতূতা 
মহীরূপে আছ অবস্থিত, 

লন্নপে করি স্থিতি, অলঙ্য্য বীর্ধেযেতে তব 
কর সর্ব বিশ্ব আপ্যারিত। ৩ 



গ্রকাদশ মাহাখ্য। 5৬৯ 

তব বৈষ্ণবীশক্তিরনস্তবীর্ষা। 
বিশ্বস্াবীজৎ পরমামি মায়া । 

সন্মোহিতৎ দেবি সমন্তমেত 

তং বৈ প্রসন! ভূবি মুক্তিহেতূঃ 181 
বিদর্যাঃ সমজ্তাষ্তব দেবি ভেদাঃ 

স্ত্রিয়ঃ সমন্তাঃ সকল। জগৎস্থ 

ত্বয়ৈকয়া পুরিতমন্বয়ৈতৎ 
কা তে স্তুতিঃত্তবাপরা পরোক্তিঃ ॥&1 

তুমি হে বৈষ্বী শতি, অনস্ত বীর্ঘ্যশালিনী, 
মারা বিশ্ববীজ সনাতন, 

সকলি মোহিত দেবি! তোমা হতে, তব কৃপা। 

জগতের মুক্তির কারণ। $ 

হে দেবি! সমস্ত বিদ্যা তোমার বিভিন্ন রূপ 

তুমি জগতের স্ত্রী সকল ; 
' তোমায় পুরিত এক; তুমি ভিন্ন আছে কিবা, 

তব স্তব অতুযুক্তি কেধল। ৫ 



ক দেবীমাহান্ব্যম্ । 

সর্ধ্বভূতা যদ। দেবী ব্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী | 
তৎস্ততা স্ততয়ে কা বা ভবস্ত পরমোক্তয়ঃ!ঙ 

সর্বসা বুদ্ধিরপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে । 
স্রগাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোস্ততে |1৭। 
কাল্গাকাষ্ঠাদ্বিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি | 
বিশ্বস্যোপরততো শক্তে নারায়ণি নামোস্ততে॥৮॥ 
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সার্বার্থলাধিকে | 
শরণ্যে ত্র্যন্কে গৌরী নারায়ণি নমোস্ততে॥৯॥ 

সব্বভৃতা যবে দেবী হ্বর্গ মুক্তি প্রদ্াপ্সিনী, 
তুমি স্ভতা আর ফেব! পরমোক্ত স্বরূপিনী। ৬ 
সকলের বুদ্ধিরূপে ভাদয়ে শ্হিতি তোমার 

শগ” মোগ্ছ প্রদ্দায়িনি ! নারায়ণি ! নমস্কার | ৭ 

পরিপাম প্রদ্ধাযিনী, কলাপল রূপ যার, 
বিশ্বের পরমাশজি, নারায়ণি নমস্কার । ৮ 
সব্বার্থ সাধিকে শিবে ! ছে সর্ব মঙ্গলাধার ! 
শরণ্যে! খ্যন্বকেশু গৌরি! নারায়ণি ! নমস্কার । ৯ 



একাদশ মাহায্মা । ১৪৩ 

স্স্টিন্থিতিবিনাশানাৎ শক্তিভূতে নাতনি । 
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্ততে |১০।। 

শরণাগতদীনা'পরিজাণপরায়ণে | 

অর্ধম্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোল্ততে।১১। 

হুৎসযুক্তবিমানন্ছে ব্রলাণীরূপধারিণি। 
কৌশান্তঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোস্ততে!১২ 

ত্রিশুলচন্দ্রাহিধরে মহার্ষভবাহিনি । 
মাহেশ্বরীসম্বরূপেণ নারায়ণি নমোস্ততে ॥১৩। 
গর ০ ৮৯,৮০৪, সপ 

সৃষ্টি স্বিতি বিনাশের শক্তিভূত1 মূলাধার। 
গণাশ্রয়া, গুণময়ী, লারায়ণি! নমস্কার | ১* 

শরণাগত দীনার্ত তুমিই কর উদ্ধার, 

সর্ধ ছুঃখ হরে দেবি! নারায়ণি ! নমস্কার । ১১ 

্রচ্ধাণী রূপ ধারিণী হুৎসযুক্ত রথ ধার, : 

কুশা-জল-বরয়িণি ! লারায়ণি ! নমস্কার | ১২ * 

শৃল-চন্্র-অহি-ধরে ! বুষভ বাহন ধার, 

মাহেশ্বরী স্বূপেতে--ল্লারায়ণিণ নমস্কার । ১৩ 



১৪৪ দেবীমাহাত্মাম্। 

ময়ুরকুুটরীতে মহাশক্তিধরেহনঘে 1. 
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোস্ততে ॥১৪ 
শছ্থচক্র গদা শাঙ্গ গৃহীত পরমায়ুধে । 
প্রনীদ বৈষ্বীরূপে নারায়ণি নমোন্ভঁতে ॥১৫1 

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দহগ্রেশ্্ তবন্ম্বারে | 
ধরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোস্ততে 1১৩॥ 
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণহস্তৎ দৈত্যান্কতোদ্যমে । 
ত্রিলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোস্তবতৈ॥১৭। 

মফুর কুঝ,টাবৃতা মহাশক্তি নিধ্বিকার, 
কৌমারা ক্মপ ধারিপী, নারায়ণি! নমস্কার । ১৪ 
শঙ্খ, চক্র, গা, শা? পরম আছুধ যার, 
প্রসীদ বৈষ্বী-রূপে ! নারারণি ! নমস্কার । ১৫ 
উগ্র মহাচক্র ধরা, ধরার দত্তে উদ্ধার 

করিলে বরাহ রীপে, নারায়ণি ! নমস্কার | ১৬ 
উগ্র নৃষিংছের রূপে করিয়া! দৈত্য সংহার 
তৈলোক্য করিলে 'ত্রাণ, নারায়ণি ! নমস্কার । ১৭ 



একাদশ মাহাত্মা। ১৪৫ 

কিরীটিনি,মহাবজে পহত্রনয়নোজ্ফ লৈ । 
বৃত্রপ্রাণহরে চৈক্কি নারায়ণি নমোস্ততে ॥১৮॥ 
,শিবদূতীশ্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে। 
বোররূপে মহারাবে নারায়শি নমোস্ততে ॥১৯॥ 

দং৪করালবদনে শিরোমালাবিভূষণে | 
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোস্ততে 11২৭।| 

লক্ষিম লজ্জে যহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে পরবে । 
বহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোস্ততে 1২১৪ 

কিরীটিনি ! মহাবজ্রে ! সহজ্র নয়ন ঘর, 
সত্র-প্রাণ-হরা-এজ্র ! নারায়ণি ! নমস্কার । ১৮ 

শিবদূতী দ্বর্ূপেতে বধিলে দৈত্য অপার, 
ঘোররূপা, মহারাবা, নারায়ণি ! নমস্কার । ১৯ 

্বংট্।-করাল-বদনে ! শিরোমালা অলঙ্কার, ' 

চাহে ! সুগ্ডুমধিনি ! নারায়ণি ! নমস্কার । ২* 

লক্ষি, লক্ডা-মুছাবিষ্্যা। শ্রদ্ধা, সপ্ি, ব্বধা, সার, 
মহারাত্রি,মহাদিবা, নারার়ণি ! নষ্কার। ২১ 

১৬ 



১৪৬ দেবীমাহাত্ম্যম 

মেধে সরম্বতি বরে ভূতি বাত্রবি তায়ুসি। 
নিয়তে ত্বৎ প্রমীর্দেশে নারায়ণি নমোস্ততে২২ 

সর্ধস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্ধিতে । 
ভয়েভ্যন্ত্রাহিনোদেবি দুর্গেদেবি নমোস্ততে।২৩ 
এততে বদন সৌম্য লোচনত্রয়ভূষিতৎ | 
পাতু নঃ অর্বভূতেভ্যঃকাত্যায়নি নযোস্ততে২৪ 
জ্বালাকরালমত্যু গ্রমশেষাস্রসুদনতৎ । 
ভ্রিশলৎপাতুনে। ভীতের্ড্রকালি নমোস্ততে1২৫ 

সপ পাপ পল ০ 

মেধে ! সরস্থতি ! বরে! সৃষ্টি, শ্িতি, ধ্বংশ আর, 

নিষ্বতি ! প্রসরা হও, নারায়ণি ! নমস্কার । ২২ 

সর্বরূপা, সর্বেশ্বরী, সর্বশক্তি ম্ তোমার ; 

ভয়ে ত্রাণ কর ছুর্গে ! নারাঙ্গণি ! নমস্কার । ২৩ 

লোচন-ত্রয় ভূষিত বদন সৌমা তোমার, 
“বক্ষ সব্ব ভূত হ'তে, কাত্যাক্সনি ! নমস্কার । ২৪ 

অত্যগ্র-জালা-করাল, অশেষ দৈত্য সংহার-- 

'জিশ্লেতে বক্ষ ভীক্কে, ভদ্রকালি! নমস্কার । ২৫ 



একাদশ মাহাত্ম্য ॥ ১৪৭ 

হিনস্তি দৈত্যতেজাৎসি ব্বনেনাপূর্য য৷ জগৎ । 
সাঘস্টাপাতুনোদ্রেবিপাপেভ্যোনঃ স্থতানিব২ 

' অস্থরাহ্যগ্রসাপস্কচচ্চিতস্তে করোজ্ঘ্বলঃ। 
শুভায় খড়েগ। ভবতু চণ্ডিকে ত্বাৎ নতা বয়ং২৭ 

রোগানশেষানপহৎসি তু 
রু! তু কামান্ সকলানভীপ্তান্ । 
ত্বামাশ্রিতানাৎ ন বিপন্নরাণাৎ 

ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাৎ প্রযান্তি /২৮% 

নাশিল যে দৈত্যতেজ, জগত পুরিয়া স্বনে, 
লে ঘণ্টায় পাপ হতে রক্ষ দেবি! হতগণে। ২৬ 
€ত্য-রক্ত-বসা-পঙ্কে-চচ্চিত খঙ্জো উজ্জ্বল 

কর শুভ হে চগ্ডিকে! আমরা নমি সকল। ২৭ 

তুষ্টা হ'লে, রোগ বিনাশ মকল ? 
রুষ্ট হ'লে, সর্জ কামনা বিফল । 

তব আশ্রিতেরা অবিপত্ন সদা 5 

তবা/শ্রতে পায় আশ্রয় ক্েবল। *৮ 



দেবীমাহাত্মযম্য। 

এত কৃতৎ যৎ কদনং ত্য়ার্দ্য 

ধর্মাদ্বিষাৎ দেবি মহাসুরাণায্ ।' 
রূপৈরনে কৈর্ববনুধাত্মমুর্ভিৎ 
কৃত্বান্বিকে তৎ প্রকোরতি কান্যা ॥২৯% 
বিদ্যাস্থ শাস্ত্রেষু বিবেকদ্বীপে- 
হ্বাদ্যেযু বাক্োযু চ কা ত্বদন্য।। 

মমত্গর্তেছ তিমহান্ধকারে 
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বয্ ৪৩০ 

দেবি! ধর্মদ্বেষী মহাহুরগণ, 
এই' তুমি অদ্য করিলে সংহার 

অনেক রূপেতে, বহু মূর্তি ধরি. 
হে অন্বিকে ! অন্য কেবা পারে আর । ২৯ 

শাস্ত্রে ও বিদ্যায় আদ্যজ্ঞান দীপে, 
বাক্যেতেও অন্য আছে কেব! আর ? 

মমতা গুহায়, মোহ অন্ধকারে » 
ঘুরাইছ অতি এ বিশ্ব সংসার ('* 



একাদশ মাহাত্য। ১৪৯ 

রক্ষাৎসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগণ 
যত্তরারয়ো দহ্যবলানি হত্র । 

দাবানলে ঘত্র তখান্বিমধ্যে 

তত্র স্থিতা ত্বৎ পরিপাসি বিশ্বমূ ॥৩১। 

বিশ্বেশ্বরি তৎ পরিপাসি বিশ্ব 

বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বমূ। 

বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবস্তি 

বিশ্বাশ্রয় যে ত্বয়ি ভক্তিনআহঃ ॥৩২॥ 

রক্ষ যথা উত্ববিষ নাগগণ, 

যথা! অরিগণ, বধ! দহ বল। 

দাবানল যথা, তথা সিন্ধু গর্ভে, 

রক্ষা কর তৃমি এ বিশ্বমণ্ডল। ৩১ 

বিশ্বেশ্বরি ! ভূমি পাল এই বিশ্ব, 
বিশ্ব আতা, কর এ বিশ্ব ধারণ ঃ 

বিশ্ব-ঈীশ্বরের বন্দনীয়া তুমি, * 
(বিশ্বের আশ্রন্ত তব তক্তগণ 1৩২ 



১৫৩ দেবীমাহাজ্মযস। 

দেবি গ্রসীদ পরিপালয় নোহরিভীতে- 
নিত্যৎ যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ। 
পাপানি সর্ববজগতাঞ্চ শমৎ নয়া 
উৎপাতপাকজনিতাহশ্চ মহোপসর্গান্। ৩৩ 

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বৎ দেবি বিশ্বার্তিহারিণি | 

ভ্রেলোক্যবামিনামীডভ্যে লোকানাৎ বরদাভব৩৪ 
দেব্যবাচ। 

বরদাহৎ স্বরগণ। বরৎ যৎ মনসেচ্ছথ 

তৎ বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকতা৩৫॥ 
অরিভীত আমাদেরে প্রসন্ন হইয়! 

রক্ষ নিত্য, যথ। দৈত্য বধিয়া এখন । 

সর্ব জগতের পাপ কর প্রশমিত, 

উৎপাডজনিত মহা অমঙগ লগণ। ৩৩ 

প্রণতে প্রসন্ন হও, বিশ্ব-ছুঃখ-বিনাশিনি। 

ব্রেলোক্য-বাসী-আরাধ্যে! ভ্রিলোক বর দারিনী । ৩৪ 
দেবী কহিলেন $ 

দিব বর, দ্ুয়গণ যেই বর যনে ধরে 

ইচ্ছা ধর, দিব আমি জগত ছিতের তরে. । ৩৫ 



একাদশ মাহাস্ম্য |. ১৫5 

দেবা উচুঃ। 
ঈর্বাবাধাপ্রশমনৎ ভ্রৈিলোক্যস্যাখিলেশ্বরি | 

এবমেব ত্বয় কার্যামম্মদ্রিবিনাশনহ ॥৩৬॥ 

দেব্যুবাচ । 
বৈবস্বতেহস্তরে প্রাপ্তে অগ্াবিহশতিমে যুগে | 
গুস্তোনিশু্ত শ্চৈবান্যাব্যুৎপৎস্যেতেমহাম্থরো ॥ 
নন্দগোপগৃহে জাত! যশোদাগর্ভসম্ভবা। 

ততন্তো নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥৩৮॥ 

দেবগণ কহিলেন। 

ব্রেলোক্য-অখিলেশ্বরি ! সর্ব বাধা প্রশমিত 

কর, এইকব্ূুপে করি হথরবৈরি বিনাশিত । ৩৬ 

দেবী কহিলেন ! 

অষ্টাবিংশতি যুগেতে, বৈবস্বত মন্বস্তরে, 

শুল্ভ নিশুন্বের জন্ম হ”বে ঘবে নামাভ্রে,। ৩৭ 

নন্দ গ্রোপ গৃহে জন্বি পুণ্যগর্ভে খশোদার, 

বিশ্বযাচল নিবাপিনী, করিব সব সংহার। ৩৮ 



১৫২ দেবীমাহাত্বযমূ। 

পুররপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে । 
অবতীধ্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিতাতস্ত্র দানবান্ ॥৩৯ 
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিতান্ মহ্থাস্থুরান্। 
রক] দত্ত। ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুস্বমোপমা2।৪০1 

ততোমাৎ দেবতাঃম্বর্গে মর্ত্যলৌকে চ মানবাঃ। 

স্তবন্তেব্যাহরিষ্যন্তি নততৎ রক্তদন্তিকাৎ ॥৪১। 

ভূয়স্চ শতবার্ধিক্যামনার্গ্যামনম্তসি | 
মুনিভিঃ সস্ততাভূমৌ. সম্ভবিষ্যাম/যোনিজা।৪২, 

পুনরপি অতি রৌদ্র রূপেতে পৃথিবী তলে 
 জঅবতরি বিনাশিব বৈপ্রচিত্ত দৈতাদলে । ৩৯ 

বিপ্রচিত্ত বংশোদ্ভব ভক্ষি মহাহরগণ 

হব আমি রক্তদত্ত। দাড়িম্ব-কুহ্বমোপম । ৪* 

তখন দেবতা! শ্বর্গে, মর্তেযেতে মানব যত, 
কহিবে রক্ত-দত্তিকা আমায় পুজি, সতত । ৪১ 

শত বর্ষ অনাবৃষ্টি হইবে আবার ষবে 

মুদিস্তত হয়ে জন্ম লব অযোনিভ। ভবে । ৪২ 



একাদশ মাহাত্ম্য । ১৫৩ 

ততঃ শতেন নেত্রাণাৎ নিরীক্ষিষ্যাযি যগ্মুনীমৃ। 
কীর্তয়িষ্যস্তি মনুজাই শতাক্ষীমিতি মাস্ততঃ18! 
ততোইহমখিলৎ লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ। 
ভরিষ্যাযি স্ুুরাঃ শাকৈরাবৃঞ্রেঃ প্রাণধারকৈ288 
শাকম্তরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহৎ ভূবি ॥ 
তত্রৈব চ বধিষ্যামি ছুর্গমাখ্যৎ মহাম্থুরৎ । 
(দুর্গাদেকীতি বিখ্যাতৎ তন্মে নামভবিষ্যতি)৪৫ 

শত নেত্রে আমি তবে নিরখিৰ মুলিগণ,”- 

শতাক্ষী বলিয়া নর গাইবেক কীর্তি মম । ৪৩ 

আীবন-ধারক শাকে--আপন দেহ-সস্তর-_ , 
আবৃষ্টিতে দেবগণ ! পালিব অখিল ভব । ৪৪ 

শাকভ্রী নামে খাতি ভূভতলে লি তখন, 

চর্গমাধ্য মহানুর বিনাশিব কৰি রণ,-- 

চুর্গাদেবী নাম তবে হইবে বিখ্যাত মম | 8৫ 



১৫৪ দেবীমাহাক্মামৃ। 

পুনশ্চাহং যদা ভীমহ রূপৎ কৃত্বা হিমাচলে। 
রক্ষাৎসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাৎ ত্রাণকারণাৎ ৪৬ 

তদী মাহ মুনয়ঃ সর্বে ভ্তোব্যস্তানআঅমূর্তয়ত। 

ভীমাদেবীতি বিখ্যাতৎ তন্মে নাম ভবিষ্যতি1৪৭ 

ধদারুণাখ্যস্ত্রেলোক্যে মহাবাধাৎ করিষ্যতি। 
তদাহহ ভ্রামরং রাপৎ কৃত্বামৎখ্যেয়ষট পদৎ৪৮ 

ব্রেলোক্যপ্য ছিতার্থায় বধিষ্যামি মহান্ডুরৎ 
ভ্রামরীতি চ মাৎলোকস্তদ। স্তোষ্যস্তিসর্ধ্বতঃ9৯ 

যাব ভীম রূপ ধরি হিষাচলে পুনর্ববার 

 যুনিদের ত্রাণ হেতু করিব রক্ষ সংহার, ৪৬ 

ভূষিবে আমায় সবে নঅনুর্তি সুনিগণঃ-_ 

ভীমাদেবী নাম যম হইবে খাত তখন । ৪৭ 

অকণাখ্য মহাবাধ। ভ্রিলোকে করিবে যবে 

ঘট্পদ ভ্রমর রূপ গ্রহণ করিব তবে। ৪৮ 

জিলোকের হিতুতরে বধিব অনুরগণ, 

ভ্রামরী নায়েতে তবে তৃষিবেক সর্বাজন। 3৯ 



একাদশ মাহাত্য । ১৫৫ 

ইত্খৎ খদা যদা বাধ! দানবোখা ভবিষ্যতি। 
তদ1 তদাবততীর্ধ্যাহৎ করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ং।৫০] 
ইতি মার্কগেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বস্তরে দেবী- 
মাহাত্ম্য নারায়ণিস্ততির্নামৈকাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

একূপে দানবগণ ঘটাবে বাধা যখন 

অবতভীণ1 হয়ে আমি বিনাশিব শক্রেগণ । ৫৯ 

ইতি নারায়ণী-গুতি--নামক একাদশ মাহাত্ম্য । 



দ্বাদশ মাহাত্ম্য, 
নিতেও যত 

ও? নমশ্চণ্ডিকাৈ । 

দেব্যুবাচ । 

এভিম্তবৈশ্চমাৎনিত্যতস্তভোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ | 
তস্যাহৎ সকলাং বাধাৎ শময়িত্যাম্যসৎশয়ৎ॥১॥ 

মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষান্নরঘাতনহ । 
কীর্ভন্িষ্যস্তি ঘে তদ্ঘঘধৎ শুভ্তনিশুস্তয়োঃ 8২॥ 

চণ্ডিকাকে নমস্কার । 

দেবী কহিলেন। 

এই স্তবে আমাকে যে নিত্য তোষে সমাহিত, 
'তাহণর সকল বিস্ব বিনাশি আমি নিশ্চিত । ১ 

মধু কৈটভের নাশ, মহিত্ান্্র-খাতন, 

শন নিশুস্তের রধ তথ, যে করে কীর্তন, ২ 



্বাদাশ মাহায়া। 5৫৭ 

অম্যাঞ্চ চতুদ্দিশ্যাৎ নবম্যাঞ্েকচেতসঃ | 
শ্রোষ্যস্তি চৈব যে ওঁক্যা! মম মাহাত্্যমুত্তধৎ!৩ 
ন তেষাং ছুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্,স্কতোথা ন চাপদঃ। 
ভবিষার্তি ন দারিদ্র্যৎ ন চৈবেইবিয়োজনৎ।8। 
শক্রুতো ন ভয়ং তর্য দস্থ্যতো। বা ন রাজতঃ | 

ন শম্ত্রানলতোয়ৌথাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ৫৫॥ 
তম্মান্ম মৈতন্মাহাত্ৎ পর্ঠিতব্যৎ সমাহিতৈঃ। 
শ্রোতবাঞ্চ সদ! ভক্ত পরৎ স্বস্ত্যয়নৎ হি ত৬ 

সী 

অষ্টমী কি চতুর্দশী নবমীতে একমন 

গুনে যেই ভণ্তগণ মাহাত্বা মম উত্তম, ও 

তাঁদের হুক্কৃত কিছু, জাঁপদ ছুদ্ধতোশ্িত 

না খটে, ইষ্উ-বিযবোগ, দরিদ্রতা কদাটিত। 6 

শত্রতত্র নাহি ভার, নাহি দন্দ্য-রাজ-ভয়, 
অন্ত্রীনলে, জলে, কতু আহত সে নাহি হয়। 

মঙ্গল মাহাত্ব্য মম করি চিত্ত সমাহিত, 

পড়িবে, শুনিবে সা হয়ে ভরি" সমধিত। ৬ 



১৫৯ দেবীমাহাত্্যমূ। " 

উপসর্গানশেষাতস্ত মহামারীসমুষ্ভবান্ | 
তথা ভ্রিবিধমুৎ্পাতৎ মাহাত্বাৎ শময়েন্মম ॥৭॥ 
ষত্রেত পঠ্যতে সম্যঙ নিত্যমায়তনে মম । 

সদা ন তছিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্য তত্র মে স্থিতৎ৮ 

বলিগ্রদানে পুজায়ামগ্নিকা্যে মহোতসবে। 

সর্ব ম মৈতচ্চরিতমুচ্চা্যৎ শ্রাব্যমেব চ ॥৯॥ 
জানতাহজানতা বাপি বলিপুজাৎ তথা কৃতাঁৎ । 
গ্রতীচ্ছিষ্যাম্যহতপ্রীত্যাবহ্িহোমৎ তথাক তং১ 

০ শা পপ 

মহামারী সমুস্ভত অশেষ বিপদ চয়, 

ভ্রিবিধ উৎপাত, মম মাহাক্স্যে শমিত হয়। ৭ 

যে ইহা সম্যক পড়ে নিত্য নিজ নিকেতনে, 
ন! ছাড়ি তাহাকে, থাকি সতত তার সঙ্গনে। ৮ 

বলিঘানে, ক্অগ্রিকার্ধে;, পূজার বা মহোৎসৰে 
সদ! খম এ চরিত কহিবৰে শুনিবে সবে । ৯ 

বলি পূজা কৰি দান, জানত কি অজানত, 

শ্রীতি ইচ্ছে করি মম বহ্ছি হোম ষেই মত, ১ 



ছ্বাধশ মাহাখ্বয। ১৫৯ 

শরৎকাটলে মহাপুজ। ক্রিয়তে যা চ*বার্ষিকী। 
তম্যাৎ ম মৈতম্মাহাত্ম্যং শ্রত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ১১ 
নর্বাবাধাবিনি্ুক্তে। ধনধান্যস্ততান্বিতঃ | 

মনুষ্য মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন মহংশয়2॥১২॥ 

শুত্বা মমৈতন্মাহাত্মযুৎ তথা চোৎপতয়ঃ শুভাঃ। 
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেযু জায়তে নিভয়ঃ পুমা ন্ ॥১৩৫ 
রিপবঃ সংক্ষয়ৎ যাস্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে। 

শন্দতে চ কুলংপুংসাতমাহাত্ম্যং মমশৃণ্তাং॥১৪ 

শরৎকালে মহাপুজ। বার্ধিক করে যে জন, 

তখ! এ মাহাত্ম্য মম শুনে তক্ভিপরায়ণঃ ১১ 

সবর বিগ্ব বিনিমু'ক্ত, ধন ধান্য হুতান্বিত 

হয় নরগণ সবে প্ররাক্ে মম নিশ্চিত। ১২ 

গুনি এ মাহাত্থ্য মম, উৎপত্তি মন্লময়; 

লভে যুদ্ধে পরাক্রম পুরুষ্রেষ্ঠ নির্ভতবু। ১৭ 

রিপুগণ ক্ষম়ুপ্রাপ্ত, কল্যাণ হয় বন্ধিত।, . 

শুনিলে মাহাত্মা,কুল সমৃদ্ধ হয় লিশ্চিত। ১৪ 



১৬৭ দেবীমাহাতখ/ম্ ৷ 

শান্তিকর্ন্মনি সর্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে | 

গ্রহপীড়ামু চোগ্রাস্থ মাহাত্ব্যৎ শৃণুয়ান্মম! ১৫ 

উপসর্গীঃ শমহ যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাও। 

দু:নবপ্রঞ্চ নৃভির8ূিৎ সুস্বপ্রযুপজায়তে ৪১৩ 

বালগ্রহাতিভূতানাৎ বালানাৎ শান্তিকারকৎ | 

হঘাততেদে চ নৃণাৎ মৈত্রীকরণমুত্তমৎ 8১৭৫ 

তুর্ত্তানামশেষাণাৎ বলহানিকরৎ পরৎ। 

রক্ষোুতপিশাচানাৎ পঠনাদেব নাশনৎ ॥১৮ 

সর্ব শাত্ভি কর্মে, হলে দুঃম্বপন' দরশন, 

উগ্র-গ্রহ পীড়াকালে শুনিবে মাহাত্ম্য মম। ১৫ 

“ন্ঘারুণ গ্রহুপীড়া, শান্তি হয় রোগচয়, 

পরের দুঃস্বপ্ন ঘুচি হুস্বপ্র উদয় হব ৯৬ 

শিশুদের বালগ্রহ রোগ করে প্রণমন, 

ঘুচিয়া শত্রত! ঘোর মিত্রা হয় উত্তম। ১৭ 

মহা বলহানিকর অশেষ দুরুর্তচয়। 

রুক্ষ, ভূত, পিশাচেন্লা, পঠনেই নষ্ট হয়্। ১৮ 



ঘাদশ সাহায্য! ১৬৩ 

সর্ববং মষ্্মতন্মাহাত্যুৎ মম সন্িধিকারকহ ॥ 
পশুপুষ্পাধ্যধুপৈশ্চ গন্ধদী পৈস্তখোত মৈঠা ১৯ 
বিপ্রাণাৎভোজনৈহ্মৈঃপ্রোক্ষণীয়ৈরহনি শহ 
অন্যৈশ্চবিবিধৈভেণগৈঃপ্রদানৈর্বৎসরেণ যা২* 
প্রীতিন্রে ক্রিয়তে সাম্মিন সককৎস্চরিতেশ্রুতে । 

শ্রুতৎ হরতি পাপানি তথারোগ্যৎ প্রযচ্ছাতি২১ 

রক্ষাৎ করোতিভূতেত্যে! জন্মনাৎ কীর্তনৎ মম। 
যুদ্ধেখু চরিতৎ ঘন্মে দু দৈত্যনিবহর্ণমূ । 
তন্মিন্শ্রুতে বৈরিক্ৃতংভয়ৎপুৎসানজায়তে২ ২ 

_ সর্বতে মাহাত্ম্য এই হুধ-বিধায়ক মম... 
পণ্ড, পুষ্প, অর্থ. ধুপ, ক্গন্ধ দীপে উদ্তুম ১৯ 
বিপ্রের ভোজনে, হোমে, দিবানিশি ও দ্ততম, 
পাইলে রৎসর ভোগ হয় যেই প্রীতি মম, ২০ 
সে প্রীতি গুনিলে হয় বারেক এ হুচরিত। 

শুনিলেই হরে পাপ, হয় রোগ প্রশমিত। ২১+ 
রক্ষণ করে ভূত হ'তে আমার জন্ম কীর্তন, 
বুদ্ধে রক্ষে এ চরিত ছষ্ট-দৈত্য-রিনাশন, 
শুলিলে"ত। বৈরি-ভক্ন নাহি ঘটে কদ!চন। ২২ 

কও 



১৬২ দেবীমাহাত্ব্যম্ । 

যুস্সাভিঃ স্ততয়ে যাশ্চ যাশচ ব্রন্মধিভিঃ কৃতাঃ | 

লেঙ্গণা চ কৃতাস্তাস্ত প্রযচ্ছন্তিশুভাৎ মতিৎ/২৩ 

অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্রিপরিবারিতঃ | 

দন্যুতির্বব। বৃতঃ শূন্যে গৃহিতোবাপিশক্রভিঃ২৪ 

সিংহব্যাঘ্বানুষাতো। বা বনে বা বনহক্তিভিঃ | 

রাজ্ঞ। ভ্দ্ধেনবাজ্ঞপ্তো বধ্যোবন্ধগতোহ পিবা২৫ 

আঘূর্িতো ব। বাতেন স্কিতঃ পোতে মন্ার্ণবে। 

পতৎস্থ বাপি শস্ত্েবু সংগ্রামে ভূশদারুণে।২৬। 
আনাস ২৯৯৯৮ ক পাপা 

ররর উপ পা-া ৯ ৬ 

তোমরা ও ব্রব্মষিরা করিয়াছ স্তুতি যাহ।, 
যে স্তুতি করেছে ব্রক্ম! দিবে শুভমতি তাহা । ২৩ 

'অরণো, প্রাস্তরে, কিবা দেবাগ্রি পরিবেষ্টিত, 

দর্যতে' বেটিত শৃনো; কিবা শক্রু করে ধ্বাড ২৪ 

সিংহ, ব্যাপ্র, বনহস্তী করে যদি বিতাড়িত, 

রাজ ক্রোধে দণ্ডপ্রাপ্ত হয় বধ্য কি বনীত। ২৫ 

বাতে বিধুর্ণিত কিবা, মহার্ণবে পোতে স্থিত ; 

সংঞামে দাকণ শস্ে হয় যদি নিপতিত ১২৬ 



দ্বাদশ মাহাত্ম্য । ১৬৩ 

সর্ধ্বাবাশ্ন্্র ঘোরাসু বেদ নাভ্যদ্দিতোহপি বা। 
ব্্ন্ম মৈতচ্চরিতৎ নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥২৭॥ 
মম প্রভাবাৎ সিহাদ্য। দস্যবে। বৈরিণত্তথা । 
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চর্িতৎ মম ॥২৮॥ 

খযিরবাচ। 

ইন্যক্ত। সা ভগবতী ঢণ্ডিকা। চগবিক্রম]। 
পশাতামেব দেবানাস্ত ব্ৈবান্তরধীয়ত।২৯! 

শপ জাপা পর ররর. ০০৯ ৯ পপ জা সপ অপার 

ঘোর সদ্দ বিপদেতে ব্যথিত, হলে পাঁড়িত $-_-- 

হয় বিদ্ব-মুক্ত সব ম্মরিলে ময় চপ্রিত। ২৭ 

আমার প্রভাবে সিংহ দক কিম্বা বৈরিগণ, 

স্মরিলে চরিত মম, দূরে করে পলায়ন। ২৮ 

খায্ কাহলেন। 

ইহ? কহি তগবতী দর্শক দেবতা স্বান,--" 
চণ্ডিক& চণ্ড বিক্রেমা»_হইলেন অন্তপ্জান। ২৯ 



১৬৪ দেবীমাহাত্মযমূ। 

তেহুপি দেবা নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ ধথা পুরা। 
যজ্ঞতাগভূজঃ সর্ব্বে চক্রুবিনিহতারয়ঃ।৩০। 
দৈত্যাশ্চ দেব্য। নিহতে শুভ্তে দেবরিপৌ যুধি। 
জগদিধ্বংপিনি তন্মিন্মহোগ্রেহতুলবিক্রমে । 

নিশুন্তে চ মহাবীর্ষ্যে শেষাঃ পাতালমাযয়ুঃ1৩১ 
এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ । 
সম্ভুয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনয্।৩২॥ 

€নিরাতহ্ক দেবগণ যথা -পুর্ধব অধিকার, 

যজ্ঞভাগ করে ভোগ হইলে অরি সংহার। ৩» 

দ্বেবরিপু, বিশ্ব-ধবংসী; অতুল উগ্র-বিক্রম, 

মহীবীর্ঘয শুস্ত আর নিশুস্ত হলে নিধন 
দেবী করে, পাতালেতে গেল শেষ দৈত্যগণ । ৩১ 

এইরূপে ভগবতী পুনঃ পুনঃ সর্বক্ষণ 

জগং"পালন তরে লভেন, ভূপ! জনম। ৩২ 



দ্বাদশ মাহাযায । ১৬৫) 

তয়ৈতক্মোহাতে বিশ্বৎ সৈব বিশ্বৎ প্রসুয়তে ॥ 
সা যাচিতা চ বিজ্ঞানৎ তু খদ্ধিংপ্রযচ্ছতি৩৩ 
ব্যাপ্তত্তয়ৈতৎ সকলৎ ব্রল্গাণ্ডৎ মনুজেশ্বর। 
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়! ॥৩৪| 
সৈব কালে মহামারী সৈব স্যৃন্টির্ভবত্যজ।। 
স্থিতিৎ করোতি ভূতানাৎ সৈবকালেসনা তনী ৩৫, 
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষষীর্ব্ দবিপ্রদ গৃহে । 
সৈবাভাবে তথাহুলক্ষীর্বিনাশায়োপজায়তে৩৬ 

পদ ্পা 

বিশ্বের প্রহ্থতি তিনি, তাহাতে বিশ্ব মোহিত, 

করেন পুজিতা হ'লে ক্ঞানোন্নতি প্রদানিত | ৩৩ 

মহামারি ন্বরূপেতে মহাঁকালী চরাচর 

করেন সকল ব্যাপ্ত মহাকালে, নৃপবর ! ৩৪ 

তিনি কালে যহামারী, তিনি ত্স্থি-প্রমবিনী, 

রক্ষেণ সকল ভূত, কালে সেই সনাতনী । ৩৫ 

নরের উন্নতি কালে লক্মমী-বৃদ্ধি-প্রদায়িনী, 

বিনাশ মরে তথা অলক্ষী-ধ্বংস-কারিণী । ৮৬ 



১৬৬ দেবীমাহাস্ত্যহ 

স্ততা সংপুজিতা৷ পুট্পৈধূপিগন্ধাদিভিস্তথা | 
দদাতিবিত্তৎ পুত্রাৎশ্চমতিৎ ধন্ম্ে তথাশুভামৃও৭ 
ইতি মার্কশ্ডেয় পুত্রাণে সাবর্নিকে মন্বস্তরে 

দেবীমাহাত্ব্যে শুভ্তনিশুয্তবধত সমাপ্ত । 
পপ পপি ও ৭৭ পাস জপ পি পপ সপ পা আপ পপ পা আপ রাজ শসা লা 

পুষ্প, ধূপ, গন্ধাদিতে করিলে পুজ' তীহার, 
প্রদ্থানেন বিভ, পুত্র» ধর্মে মতি শুভ আর । ৩৭ 

ইতি গুস্ত-নিশুষ্ত--ব্ধ- নামক দ্বাদশ মাহান্্্; । 

রর 



ত্রয়োদশ মাহাত্ম্য । 

ও" নমশ্গ্ডিকায়ে। 

ঝষিরুবাচ | 

এততে কথিতৎ ভূপ দেবীমাহাস্ত্যমুস্তমম্। 

এব প্রভাবা স। দেবী যয়েদৎ ধার্ম্যতে জগৎ । 

বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবছিষ্ণমায়য়। ॥১। 
শপ শাপাপাপশপনল পপর | ৮ ৩ 

চণ্ডিকাকে নমস্কার ॥ 

ধষি কহিলেন । 

কিন তোনায় ভূপ! দেবী মাহাস্থ্য উত্তম, 
এরূপ প্রভাব! তিনি, করেন বিশ্ব ধারণ ;-- 

বিঞু মায়ার বিদ্যা করেন স্ষ্টি তৈমন। ১ 



১%৮ দেবীমাহাআামূ। 

তয় ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তখৈবান্যে বিবেকিনঃ। 
মোহ্ান্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে॥২ 
তামুপৈহি মহারাজ শরণৎ পরমেশ্বরীম্। 
আরাধিতা সৈব নৃনাৎ তোগন্বর্গাপবর্গদী ॥৩। 

মার্কপ্ডেয় উবাচ। 
ইতি তস্য বচঃ শ্রত্বা। স্থরথঃ স নরাধিপঃ | 
প্রণিপত্য যহাভাগৎ তমৃষিৎ শহসিতব্রতহ188 

সদ অপ পাপ জজ পপর সানি অপ জে 

ভূমি, এই বৈশ্য আর অন্য অবিবেকীগণ 

নোহিছেন, মোহিলেন, মোহিবেন অন্যজন। ২ 

শরণ্যা পরমেশ্বরী, লভ তাকে, নৃপবর ! 

ভে।গ, স্বর্গ, মোক্ষ'পায় মানব পৃজিলে পর। ৩ 

যার্কগ্ডেয় কহিলেন। 

ভাহার বচন গ্ুনি নরাধিপ সে শ্্রথ; 

অমহাতা!গ সে খষধিকে প্রণমি সংাশত ব্রত) ৪ 



ত্রয়োদশ সাহাত্ব্য। ১৬5 

নির্বির্রোহতিমমত্েন রাজ্যাপহরণে ন চ। 
জগাম সদ্যন্তপসে স চ বৈশ্য মহামুনে | 

সন্দর্শনার্থমন্বায়! নদীপুলিনমংস্থিতঃ 1৫1 

সচ বৈশ্যক্তপস্তেপে দেবীসুক্তৎ পরৎ জপন্ | 
তৌতন্মিন্পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্ব মূর্তিৎমহীময়ীযৃ্ 
অহ্ণাঞ্ক্রতুস্তম্যাঃ পুষ্পধুপান্সিতর্পৈহ।  * 
নিরাহারে৷ যতাহারো তন্মনন্কে৷ সমাহিতৌ৭॥ 

হৃতরাজ্য মমতায় অতীব বিষণ মন, 

বৈশ্য সহ মহামুনে ! করিল তপে গমন 

নদী পুলিনেতে, অন্থা করিবারে সন্দর্শন ।'€ 

বৈশ্যণ্ড করিল তপ জপি দেবী-মন্ত্রচয়, 

দ্ববীর মৃগী মূর্তি পুলিনে স্থজি উভয়। ৬ 

পৃণ্পে, ধূপানলে, তার করিল পুজা তর্পণে, 
নিরাহারে। স্বলাহারে, সমাহিত একমনে । $ 



১৭৪ দেবীমাহাস্মামৃণ। 

দদতৃস্তে বলিঞ্ৈব নিজগাত্রাস্থগুক্ষিতৎ | 
এবহ সমারাধয়তো স্ত্রিভিবর্ববৈর্ষতাক্মনোঃ। 
পরিতু1 জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষৎ প্রাহ চণ্ডিকা ॥৮॥ 

দেব্যুবাচ। 
ষ প্রার্থযতে তয় ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন । 

মত্তস্তৎ প্রাপ্তাং সরল পরিতুপ্তা দদামি তৎা৯ 
মার্কণ্ডেয় উবাচ । 

ততো বত্রে নুপে। রাজামবিভ্রশ্যন্যজন্মনি। 
অত্র চৈব নিজং রাজ্যৎ হতশক্রবলৎ বলাৎ।॥১০ 

পাপ লা 

নিজ গাত্র-রক্ত দিয় দিল বাল ঢুই জনে, 

আরাধিল এইরূপে ত্রিবর্ষ সংযত মনে 

*সরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষ কহে তখন। ৮ 

দেবী কহিলেন। 

যাহা চাহ তুমি ভূ ! তুমিও বৈশ্যনন্দন! 

পরিতুষ্টা দিব আমি, গ্রাণ্ড হও ছুই জন।৯ 

মার্কগেষ কহিলেন। 
শ্'গিল অক্ষয় রাজ্য অন্য জন্মে নুপবরে, 

ইহদন্ে নিজ রাজ্য বলে শক্র হত ক'রে। ১, 



শপে শীট পি পরা শত পপ শিপ ৩ শ্পীপি পাশা ৯৯০১০ পাপা পাপ 

ব্রয়।দশ মাহাত্বা | ১৭১ 

সোহপিবৈশাস্ততে। জ্ঞানৎ বত্বেনির্ব্িঘযানসঃ 
মমেত্যহমিতি শ্্রাজ্তঃ সঙ্গবিচযাতিকার কৎ॥১১। 

, দেব্যবাচ। 
স্বল্নেরহোভিনূ পতে স্বপ্নাজযংপ্রাপ.স্যতেভবান 
হত্বা রিপুনস্বলিতৎ তব তত্র ভবিষ্যতি ॥১২। 

ঘৃতশ্চ ভূয়ঃ সংপ্রাপ্য জন্ম দেবাদ্িবন্বতঃ 

সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি ॥১৩% 
বৈশ্যবর্ধ্য তয় যশ্চ বরোহ ম্মত্তোহভিবাঞ্ছিতঃ 
ততপ্রযচ্ছামি সংসিদ্ধযে তব জ্তানৎ তনিষ্যতি ১৪ 

শান 

যা রন ১৮৮৮ 
আমার কি আমি কিবা, আসক্তি-নাশক জ্ঞান । ০১ 

দেবী কক্িলেন। 
স্বল্পায়াসে স্বীয় বাদ] কর লাভ নুপবর ! 

অশক্র, অক্ষয়, রাজ্য কর লাভ জন্মাস্তর ।-১২ 

মরি, পুনঃ লভি জন্ম হ'তে দেব বিবশ্বন, 

সাবর্ণিক মন নাষে খ্যাত হবে ব্রিউবন । ১৩ 

বৈশ্যশ্রেন্ট 1 মম কাছে যে বরতুব বান্ঠিত্, 

দিছু তাঁহ।, গিদ্ধি হেতু পাবেজ্ঞান স্কনুতিত ₹ ১৪ 



১৭ ছেরীমাহাক্মযম্ ও 

মাকণ্ডেয় উবাচ । 

ইতি দত্বা তয়োর্দেবী যথাভিলফিতহৎ বর । 

বভূবান্তহি তাসদ্যোভজ্ঞাতাভ্যামভি তা ॥১৫॥ 
এবৎ দেব্য। বরৎ লব্ধ স্ুরথঃ ক্ষজ্তিয়র্যভঃ | 

সূর্্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ॥১৬।ও' 

ইতি মার্কগেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বস্তরে 
দেবীমাহাত্ম্যৎ সম্পূর্ণম্ । 

মার্কগ্য় কহিলেন। 

এইরূপে দ্বেবী, বর প্রদ্ধানি অভিলবিত, 

।দ্ক্তিতে পুজিলে তারা, হইলেন অভ্তহিতি। ১৫ 

এইব্পে পেয়ে বর সুরথ ক্ষত্রিযধভ 

জতি হুত্ধট জন্থা, হ'লে। মন্ছ সাবর্ণি সম্ভব। ১৬ 

ইতি দেবী নাহাত্ব্য সমাপ্ত । 
কন 








